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Desde a última Assembleia Geral Ordinária, realizada a 20 de Março de 2010, a 
Associação dos Bolseiros de Investigação Científica (ABIC) teve intensa actividade na 
divulgação da ABIC, das suas posições e propostas e da condição dos bolseiros, na 
aproximação, apoio e esclarecimento, mobilização e organização dos bolseiros. 

Ainda que com debilidades, a Direcção (eleita na Assembleia Geral Ordinária de 21 de 
Março de 2009) e os colaboradores deram resposta ao essencial das solicitações e foram 
responsáveis por diversas iniciativas próprias da ABIC. Os núcleos da associação foram 
responsáveis por várias iniciativas importantes e por parte significativa da divulgação da 
actividade da ABIC. 

 

Em baixo é apresentado um resumo do conjunto das actividades desenvolvidas pela 
ABIC, seguido de um balanço de cada grupo de trabalho da Direcção e de cada núcleo 
onde algumas das actividades estão descritas em maior detalhe. 

 Contactos com a tutela sobre temas diversos, como a alteração ao estatuto, a 
questão da não remuneração da docência por bolseiros ou o Artº 17 do 
Regulamento de Bolsas da FCT. 

 Contactos com os grupos e comissões parlamentares no sentido de se avançar 
para a discussão e aprovação na Assembleia da República de uma alteração ao 
estatuto que abrange os bolseiros e estabelecer a regularidade da actualização 
dos montantes das bolsas. 

 Estabelecimento dos protocolos de cooperação com sindicatos (SNESup e 
STFPSA) e aprofundado o trabalho de colaboração, a nível jurídico, incluindo 
sobre o tema dos bolseiros estrangeiros e dos bolseiros enquanto docentes não 
remunerados. 

 Contactos com universidades, em particular sobre a docência não remunerada, 
com efeitos positivos na Universidade de Lisboa e na Faculdade de Ciências 
Médicas - UNL, e chamadas de alerta noutros locais. 

 Participação em vários encontros nacionais e internacionais promovidos por outras 
organizações. 

 Contactos constantes com a comunicação social sobre os mais variados assuntos 
relacionados com a política científica e a situação dos bolseiros. 

 Divulgação das actividades da associação aos sócios e restantes bolseiros, 
principalmente através dos núcleos e de comunicados divulgados através da lista 
electrónica ou através do fórum. 



 Início da campanha de afirmação da ABIC com realização e distribuição de um 
tríptico. 

 Realização de reuniões de bolseiros e sessões de esclarecimento em várias 
instituições de vários pontos do país (Lisboa, Porto, Coimbra e Aveiro). 

 Dinamização de um protesto fotográfico, que envolveu um número inédito de 
bolseiros e instituições. 

 Participação nas manifestações nacionais de 26 de Março (promovida pela 
Interjovem) e 29 de Maio (promovida pela CGTP-IN), no 1º de Maio e na Greve 
Geral de 24 de Novembro em 2010, e em 2011 nas manifestações de 12 (protesto 
“Geração à Rasca”) e 19 de Março (promovida pela CGTP-IN). 

 Dinamização de um abaixo-assinado (conjuntamente com um comunicado sobre o 
mesmo tema) a 30 de Setembro, no âmbito de um alerta nacional para a injustiça 
da docência não remunerada por bolseiros. 

 Organização da IV Conferência do Emprego Científico (coincidindo com a II Feira 
do Emprego Científico), momento singular para discussão e de enorme 
importância para os bolseiros e país. 

 Contactos com os candidatos presidenciais às eleições de Janeiro de 2011 e, 
após as eleições, com o presidente eleito. 

 Envio de uma carta aberta à tutela criticando o adiamento do início das bolsas 
atribuídas na segunda fase dos concursos de 2010. 

 

Grupo de trabalho Organização de Eventos: 

O evento realizado por este grupo de trabalho foi a IV Conferência do Emprego Científico 
e a II Feira do Emprego Científico que tem um relatório detalhado próprio e separado. 

 

Grupo de trabalho Comunicação, Informação e Imagem: 

As actividades realizadas por este grupo de trabalho foram: 

 Edição de um número do Infoabic em 2009. 

 Desenvolvimento da campanha de divulgação e afirmação da ABIC: edição de um 
tríptico. 

 Divulgação de notas de imprensa. 

 Estabelecimento de contactos com a comunicação social. 



 Divulgação do Protesto Fotográfico e das variadas actividades da ABIC 

 

Grupo de trabalho Apoio ao Bolseiro: 

Foi criada uma mailing-list do tipo Googles-Group específica para este Grupo, acessível 
aos elementos participantes no grupo. 

O grupo foi re-estruturado, tendo-se designado um coordenador e redistribuído algumas 
tarefas pelos elementos do grupo, tais como a triagem dos emails recebidos na mailbox 
do grupo e o acompanhamento dos assuntos discutidos no Fórum da ABIC 
(http://forum.bolseiros.org/). 

Desde a eleição da actual direcção, o grupo atendeu mais de 350 casos expostos por 
bolseiros ou candidatos a bolsa. Para além das respostas por email, alguns casos 
envolveram atendimento pessoal e presencial ou encaminhamento para um dos 
sindicatos com que a ABIC tem protocolo de colaboração. O grupo tem também seguido e 
dado resposta a questões levantadas no Fórum de discussão da ABIC. 

O grupo tem sido constituído por um número variável de elementos, verificando-se 
actualmente uma elevada escassez de recursos humanos para atender o elevado número 
de casos que lhe chegam, bem como para dar resposta adequada à complexidade de 
muitos desses casos. 

Resumem-se a seguir as actividades do grupo nestes dois anos. 

Exposições e pedidos de intervenção junto de diversas instituições: 

 Exposições diversas dirigidas à FCT sobre irregularidades na atribuição e 
cancelamento de bolsas. 

 Exposição ao Provedor de Justiça sobre a aplicação de Regulamentos de bolsas 
não homologados (conclusão do processo que tinha sido iniciado no mandato da 
direcção anterior). 

 Exposição ao MCTES sobre a aplicação de Regulamentos de bolsas não 
homologados. 

 Exposição à Inspecção-Geral do MCTES sobre a aplicação de Regulamentos de 
bolsas não homologados. 

 Exposições ao Painel Consultivo de alguns casos em que houve irregularidades 
na aplicação de Regulamentos de bolsas. 

 Esclarecimentos frequentes junto da FCT relativamente à aplicação dos 
Regulamentos. 

 Elaboração de uma Lista de Questões a colocar à FCT em reunião com 



responsáveis daquela fundação. 

 Reunião com os principais responsáveis da FCT, em 12 de Março de 2010, para 
esclarecimento de dúvidas relativamente à aplicação dos Regulamentos.  Foi 
elaborado um resumo desta reunião, incluindo as questões colocadas à FCT e as 
respostas obtidas, que foi enviado para a mailing-list da direcção e colaboradores.  

Principais casos tratados: 

Dado o elevado número de pedidos de ajuda atendidos pelo grupo, seria impossível 
relatar aqui todos os casos tratados. Pretende-se fazer apenas um resumo dos principais 
assuntos tratados pelo grupo. 

 Cancelamento de bolsas atribuídas a estrangeiros, ao abrigo do Artº 17 do 
Regulamento de Bolsas da FCT. 

 Intervenção junto do Presidente da FCT relativa a atrasos de vários meses no 
início do pagamento das bolsas e resolução do problema de dois bolseiros que se 
encontravam no estrangeiro sem que as bolsas tivessem começado a ser pagas. 

 Intervenção junto da FCT relativa à aplicação irregular dos Regulamentos de 
bolsas e à aplicação de um Regulamento não homologado pelo Ministro. 

 Colaboração com o Grupo dos Contactos Institucionais da ABIC para a elaboração 
de protocolos de cooperação com sindicatos. 

 Intervenção junto de várias Instituições sobre atrasos nos pagamentos de bolsas 
de investigação. 

 Várias exposições à FCT sobre o encerramento de um processo de candidatura 
devida e erro informático nos formulários de candidatura on-line, que poderá ter 
afectado outros bolseiros. 

 Intervenção junto da Segurança Social, no sentido de tentar esclarecer e resolver 
as novas exigências (Fev. 2011) de Declarações passadas pela FCT para efeitos 
de inscrição no SSV. 

Propostas para o futuro: 

 Manter um registo dos tipos de casos tratados, bem como das reuniões com 
entidades externas, para que se possa fazer facilmente um historial do trabalho do 
Grupo. 

 Actualizar as FAQ da ABIC/FCT com base nos dados da última reunião com a 
FCT e outros elementos entretanto obtidos. 

 

Grupo de trabalho Vantagens a Sócios: 



A criação de um conjunto de vantagens a sócios da ABIC pretende oferecer serviços que 
possam tornar mais fácil a situação de bolseiro. Estas vantagens passariam tanto por 
vantagens a nível Nacional, que poderiam passar por acordos com Seguradoras, Bancos, 
etc., como a nível local de descontos em fotocópias, impressões e encadernações ou 
outro tipo de serviços. A criação de vantagens a nível local deveria ser dinamizada pelos 
Núcleos, com o apoio da Direcção. 

Para fazer prova de ser sócio da ABIC pensou-se que a ABIC deveria ter um cartão se 
sócio com os seguintes requisitos: 

1. Validade do cartão -  o cartão de sócio devia ter a validade da quota (1 ano), ou 
devia haver uma forma de comprovar essa validade. 

2. Implementação do cartão -  o cartão deve ser enviado aos sócios à medida que 
paguem as quotas. A ABIC tem muitos sócios fantasma e não faz sentido estar a 
enviar cartão de sócio a todos. 

3. Tipo de cartão - O grupo web pediu orçamentos para vários tipos de cartões, com 
suporte digital. A  ideia seria de incluir no cartão de sócio da ABIC várias 
informações sobre a ABIC. A única questão não esclarecida é a de como 
identificar cada um destes cartões com o o nome e o número de sócio. 

 cdtargeta Chip USB "HYNIX" / "SAMSUNG" 2.0 128 MB Logotipo gravado em 
serigrafia 5.73€ 

 cdtargeta CDCard rectangular 200 MB Impresso em quadricromia mediante 
impressão digital - 2.45 € 

 hy/disk.com USB 256 MB impressão do nomes 2.96€ 

 FlashBay USB 128MB 4.53 € 

 Xiamen zhongtian Trade co. usb 1GB logo e nomes e números 5.82€ 

Dados os valores elevados, quando comparados com uma quota de 15€, que implicam a 
aquisição e envio deste cartão aos sócios eu questiono a sua necessidade. Podiam ser 
usados os recibos de pagamento de quotas como comprovativo. 

Quanto ao material criado para o grupo Web para incluir nos cartões, nomeadamente o 
screensaver, julgo que se deviam disponiblizar abertamente no site da ABIC. 

A actividade do grupo nunca avançou para contactos com Instituições ou Empresas que 
pudessem oferecer vantagens a sócios da ABIC. Será importante, decidindo-se avançar 
com estes contactos, ter em atenção que universo de bolseiros se situa na ordem dos 
20.000. 

 



Grupo de trabalho Cooperação Institucional (parte internacional): 

A ABIC tem mantido o contacto com as duas federações internacionais a que pertence: a 
EURODOC (Federação Europeia dos Doutorandos e Jovens Investigadores); e a FMTS 
(Federação Mundial dos Trabalhadores Científicos). Embora se tenha mantido o contacto 
com a FMTS é necessário nomear um membro da ABIC para a direcção do FMTS. No 
caso da EURODOC tem-se mantido sempre dois delegados, em que pelo menos um tem 
acompanhado e participado com proximidade nas actividades da federação. 

Membros da ABIC estiveram presentes na análise dos resultados do questionário aos 
doutorandos a nível europeu organizado pela EURODOC. 

A ABIC assinou oficialmente a Carta Europeia do Investigador e o Código de conduta de 
contratação de Cientistas da Comissão Europeia. Neste campo será necessário haver 
uma maior actividade na divulgação deste documento a nível nacional. 

Membros da ABIC estiveram presentes em: 

 Workshop da comissão europeia intitulado “2nd workshop Charter and Code 
Promoters’ Network” – Bruxelas, 21 de Abril de 2009. 

 Conferência da presidência Sueca: ‘The Knowledge Triangle Shaping the Future of 
Europe’ – Gotemburgo, 31 de Agosto a 2 de Setembro de 2009. 

 Workshop da EURODOC intitulado “Survey experts workshop” – Bona, 27 e 28 de 
Novembro de 2009. 

 Conferência e Assembleia Geral da EURODOC – Viena, de 11 a 15 de Março de 
2010. 

 4º Encontro de Investigadores portugueses no Reino Unido intitulado “LUSO 2010” 
– Southampton, 19 de Junho de 2010. 

 ESOF 2010 - EuroSience Open Forum 2010 em Turim de 2 a 7 de Julho de 2010. 

 

Grupo Web: 

Reuniões:  

 Agendadas para se realizar quinzenalmente às segundas por skype. Contudo, por 
diversas impossiblidades dos membros apenas se realizaram 2 vezes.  

Actividades regulares:  

 Site principal - Actualizações incrementais da plataforma Joomla para a versão 
1.15.22. 



 Wiki - Actualizações incrementais da plataforma mediawiki. 

 Forum - Actualizações incrementais da plataforma phpbb para versão 3.07. 

 Site do Nucleo do Porto - Actualizações incrementais da plataforma Joomla para a 
versão 1.15.22. 

 Actualização da plataforma de sócios (Amember). 

 Aprovar novos elementos na lista geral da ABIC. 

 Actualização dos conteúdos do site principal principalmente os destaques. As 
Actividades apenas foram actualizadas até Março de 2010. A imprensa foi 
actualizada até Junho de 2010. 

Actividades extra-ordinárias: 

 Backups automáticos regulares da bases de dados do site principal. 

 Obtenção de alguns orçamentos de pen's e cd's em formato de "cartão de credito" 
com vista à elaboração de um cartão de sócio. 

 Resolução de problemas de acesso ao forum dos bolseiros. 

 Apoio na infraestrutura web para a conferencia de emprego cientifco de 2010. 

 Inquérito sobre os atrasos nos processos de atribuição de bolsas. 

 Publicação e construção com o apoio da xana e Catarina Pinho 

 Tratamentos dos dados realizado por elementos extra grupoweb: Catarina 
Pinho 

 Criação de grupos electrónicos (googlegroups) para os diversos grupos de 
trabalho da ABIC  

Actividades propostas não realizadas: 

 Colocar a funcionar os backups automáticos regulares das bases de dados: 

 phpbb (forum). 

 mediawiki (wiki). 

 Projectos do programa a implementar: 

 arquivo da ABIC. 

 planeta dos bolseiros. 



Em resumo, neste ultimo ano a actividade do grupo web esteve bastante em baixo e esta 
centrou-se mais em resolver as situações de ordem técnica que foram aparecendo. 

Fica sugestão para o futuro de se colocar publicidade no forum dos bolseiros, no sentido 
de pelo menos haver uma contribuição para as despesas que o grupo web gera.  

 

Grupo de trabalho Reuniões de Bolseiros e Formação de Núcleos: 

Apesar de a ABIC ser reconhecida a nível nacional e a sua voz e as suas actividades 
chegarem a muitos bolseiros, esse contacto não é feito maioritariamente por intermédio 
deste grupo de trabalho. 

A divulgação da actividade da ABIC tem sido feita pela lista geral de mails e/ou fazendo 
um apelo à divulgação pelos núcleos e pelos bolseiros das instituições e regiões 
directamente através da lista da direcção e colaboradores. 

Da mesma forma, os núcleos e os bolseiros das instituições e regiões fazem chegar as 
suas opiniões e/ou as suas actividades directamente à lista da direcção e colaboradores 
ou à lista geral. 

Esta situação será ao mesmo tempo causa e efeito de um esvaziamento da actividade e 
responsabilidade deste grupo. 

No ano que passou as iniciativas de contacto entre a totalidade dos membros deste grupo 
resumiram-se apenas a dois mails (um auscultando sobre a actividade dos núcleos e os 
problemas dos bolseiros e outro apelando à divulgação da Conferência de Emprego 
Científico) que acabaram por, no essencial, não terem desenvolvimentos ou serem 
ignorados. 

Apesar de, enquanto grupo de trabalho, a actividade ter sido insignificante houve alguns 
contactos individuais com membros deste grupo e também com outros membros da 
direcção ou colaboradores com vista ao desenvolvimento de trabalho de forma 
descentralizada. Na prática, a ABIC conseguiu dinamizar várias actividades de âmbito 
descentralizado e, portanto, que à partida se esperava que este grupo fosse o 
impulsionador, tendo tal sido fruto, essencialmente, da iniciativa própria dos núcleos ou 
dos membros da direcção ou colaboradores individualmente. 

Feita esta ressalva sobre o papel deste grupo de trabalho na dinamização das iniciativas, 
é importante referir algumas que revelam a correcta compreensão que a direcção da 
ABIC tem sobre a importância da descentralização do trabalho e o fomento das iniciativas 
individuais dos núcleos e dos bolseiros das várias instituições e regiões. 

Temos, por exemplo, o gigantesco fotoprotesto, que envolveu um número inédito de 
bolseiros e instituições, a participação notável de bolseiros na Greve Geral de 24 de 
Novembro, a recolha de assinaturas para um abaixo-assinado no âmbito de um alerta 
nacional para a injustiça da docência não remunerada por bolseiros ou a realização de 



sessões de esclarecimento conjuntamente com o SNESUP sobre esta mesma questão. 
Outras iniciativas estão descritas nos relatórios individuais dos núcleos. 

Não há um critério único para definir se numa certa instituição ou região existe um núcleo 
ou se está activo. 

Os núcleos que claramente se destacam pela sua capacidade de acção são os de Aveiro, 
Coimbra e Porto. 

Para efeitos deste relatório, nesta altura consideram-se núcleos activos os que, 
respondendo ao apelo de relatórios individuais dos núcleos, demonstraram capacidade de 
resposta e acção para criar um relatório e o enviar. 

 

Núcleo de Bolseiros de Investigação da Universidade de Aveiro – NBIUA: 

O NBIUA elegeu neste ano uma nova direcção assim como novos elementos da mesa da 
Assembleia Geral. A renovação dos orgãos directivos do Núcleo permitiu assegurar a 
continuidade das suas actividades numa altura em que a sua continuidade estava em 
causa devido à escassa disponibilidade dos anteriores elementos e a falta de novas 
candidaturas para assumir a direcção. Embora a participação dos bolseiros na actividade 
do Núcleo tenha sido limitada, as actividades organizadas tiveram uma boa resposta em 
número de participantes. Assim, foram realizadas as seguintes actividades:   

Comunicação com os bolseiros e com a comunidade académica em geral: 

1. A página web foi mantida actualizada e e serviu para divulgar as actividades do 
Núcleo. 

2. Assegurou-se a manutenção da correspondência por email. Tentou-se dar 
resposta a todas as questões colocadas por bolseiros via email. 

3. Criou-se uma conta no Facebook para o NBIUA. 

4. Realizou-se divulgação das actividades da ABIC entre a comunidade de bolseiros: 

 Conferência de Emprego Científico no Porto. 

 Abaixo-assinado sobre docência não remunerada. 

Interacção com órgãos da UA: 

1. Participação no processo de consulta pública para alteração do Regulamento de 
Bolsas de Investigação da UA: 

 Reunião com o Vice-Reitor da UA responsável pelos assuntos de investigação 
científica para discussão da proposta de alteração do regulamento. 



 Envio de um parecer junto com propostas concretas de alteração do 
regulamento, que foram incluídas integralmente na redacção final do 
Regulamento. 

Actividades Diversas: 

1. Foi organizado em conjunto com a ABIC um protesto fotográfico que conseguiu 
reunir cerca de 70 pessoas, sendo uma das instituições a nível nacional que 
conseguiu reunir um maior número de participantes. 

2. Também em resposta a uma iniciativa da ABIC e do SNESUP foi realizada uma 
sessão de esclarecimento e debate sobre docência não remunerada no ensino 
superior. A sessão teve uma afluência além das expectativas, de mais de 50 
pessoas. 

3. O NBIUA elaborou um inquérito sobre docência não remunerada na UA, que irá 
ser lançado online brevemente, e ao qual os bolseiros vão poder responder de 
forma anónima. 

 

Núcleo do Porto da ABIC 

Nota introdutória: 

Grande parte dos esforços do Núcleo do Porto da ABIC durante o ano de 2010 foram 
direccionados para as tarefas de concepção e concretização da IV Conferência e da II 
Feira de Emprego Científico, que este ano se realizou, pela primeira vez, na cidade do 
Porto, no final do mês de Novembro. 

Não obstante, o Núcleo do Porto da ABIC não deixou de desenvolver outras actividades, 
destacando-se algumas iniciativas de divulgação da Associação e alguns importantes e 
inéditos contactos institucionais (ver abaixo). 

No plano organizacional, mantêm-se algumas debilidades no que diz respeito à 
capacidade de resposta face às diversas solicitações que nos são feitas, dado o número 
restrito de associados com presença mais assídua nas actividades do Núcleo, mas há a 
assinalar os relevantes avanços alcançados ao nível da manutenção e desenvolvimento 
dos conteúdos da página Web, registando-se ainda a entrada ou reentrada no grupo mais 
activo de associados de um ou outro elemento adicional, designadamente por força do 
respectivo envolvimento nas tarefas de organização da IV Conferência e II Feira de 
Emprego Científico. 

O elenco exaustivo das actividades desenvolvidas pelo Núcleo do Porto da ABIC ao longo 
do ano de 2010 é o que se apresenta de seguida. 

Actividades desenvolvidas: 



 11 de Março - Organização de transporte e participação na acção de protesto da 
ABIC, frente à Assembleia da República. 

 17 de Março - Sessão de esclarecimento sobre a ABIC e a situação dos bolseiros 
de investigação (Faculdade de Medicina da UP). 

 Abril e Maio - Participação de vários grupos/centros de investigação do Porto no 
“Foto-Protesto” promovido pela Direcção da ABIC. 

 15 de Junho - Reunião com o Vice-Reitor da UP para a I&D. 

 18 de Junho - Reunião com o Vice-Presidente do IPP para a I&D. 

 6 de Novembro - Reunião da Direcção da ABIC, aberta a colaboradores do Porto 
(Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da UP). 

 26 de Novembro - IV Conferência de Emprego Científico e II Feira de Emprego 
Científico (Fundação Eng.º António de Almeida). 

 15 de Dezembro - Sessão de esclarecimento sobre docência não remunerada e 
outras questões relativas à situação dos bolseiros de investigação (Reitoria da UP, 
em colaboração com o SNESUP e a Reitoria da UP). 

 

Núcleo de Coimbra da ABIC 

O Núcleo de Coimbra da ABIC realizou, no ano de 2010, as seguintes actividades: 

 Organização da Assembleia Geral da ABIC de 2010, seguida de um debate 
subordinado ao tema “Bolseiros de Investigação – Formação ou Trabalho” e que 
contou com a presença da Presidente da ABIC e do Vice-Reitor da Universidade 
Coimbra; 

 Protesto fotográfico nas escadas monumentais de Coimbra, com a participação de 
140 bolseiros, enquadrado na iniciativa de âmbito nacional com o mesmo nome; 

 Redacção e distribuição de um documento de sensibilização dos bolseiros sobre a 
sua situação laboral e social, tais como a ausência de protecção no desemprego, 
ausência de subsídio de férias ou Natal, perspectivas de reforma miserável, 
regime de exclusividade e dificuldade em contrair empréstimos; 

 Realização de reuniões em centros de investigação, com o objectivo de auscultar 
os problemas do dia-a-dia dos bolseiros nos locais de trabalho e dar a conhecer a 
ABIC. 

 

Núcleo da ABIC no IST: 



O núcleo da ABIC não tem uma estrutura formal e durante os anos de 2009 e 2010 dele 
fizeram parte quatro pessoas, Ana Teresa Pereira, Anxo Conde, Milene Santos e Pedro 
Sousa. Destas pessoas só o Pedro não fazia parte da Direcção da ABIC, e juntou-se em 
2010 aos restantes membros. Por este número limitado de pessoas só foram realizadas 
duas actividades em 2009 e 2010.  

Uma reunião de bolseiros em Fevereiro de 2010 onde apareceram três pessoas 
interessadas em participar. Não se conseguiu envolver essas pessoas na actividade do 
núcleo. 

O núcleo participou no Fotoprotesto organizado pela ABIC a nível nacional em Maio de 
2010 com duas fotografias em que o número de pessoas não é representativo do número 
de bolseiros do IST. Houve muita dificuldade em convencer os bolseiros a dar a cara. 

 

Núcleo da ABIC no ISCTE: 

Actividades desenvolvidas: 

 Divulgação e Participação na Manifestação 23 Setembro 2009. 

 Realização de reunião com bolseiros do ISCTE (18 Fevereiro 2010) (participação 
de cerca de 20 bolseiros). 

 Divulgação e Participação na Manifestação de 11 Março 2010 (participação de 
cerca de 15 bolseiros do ISCTE). 

 Participação no Fotoprotesto (Maio 2010) (cerca de 35 bolseiros). 

 Divulgação da Conferência do Emprego Científico 


