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Introdução 
 

Na última Assembleia Geral da ABIC, realizada a 26 de Março de 2011, foi eleita uma direção 

com um programa e um plano de trabalhos ambiciosos. Volvido um ano desde essa altura, 

pode dizer-se que, sendo verdade que estão ainda por concretizar muitos dos objetivos e 

atividades propostas, em particular no respeitante ao reforço da organização e participação dos 

associados na vida da Associação, foi possível à direção da ABIC desenvolver trabalho 

importante no sentido do reconhecimento e melhoria das condições dos bolseiros de 

investigação em Portugal e dar resposta ao conjunto – bastante alargado – de solicitações que 

lhe foram chegando ao longo de 2011 e durante o primeiro trimestre do presente ano. 

 

O trabalho da direção da ABIC tem assentado – e os anos de 2011 e 2012 não foram, neste 

plano, exceção – em três eixos fundamentais: 

 

1. A luta pela melhoria das condições dos bolseiros, em particular pela alteração do 

respetivo Estatuto e pelo combate à condição precária que lhe está associada. 

2. A sensibilização dos bolseiros e a divulgação junto da comunidade científica e da 

sociedade em geral das condições de exercício da atividade profissional destes 

trabalhadores científicos, com vista a esclarecer, unir e mobilizar em torno das 

posições da ABIC e da defesa dos interesses dos bolseiros. 

3. O apoio aos bolseiros nas suas iniciativas próprias e na resolução de problemas 

individuais ou coletivos. 

 

Tendo em conta estes três eixos fundamentais de atuação, destacaram-se, no período de março 

de 2011 a março de 2012, as seguintes atividades desenvolvidas pela direção da ABIC: 

 

• Contacto com os vários partidos com assento parlamentar, em particular durante a 

campanha para as eleições legislativas de 5 de junho de 2011, com o objetivo de 

esclarecer e, dentro do possível, influenciar positivamente a linha política do novo 

Governo em relação ao Estatuto dos Bolseiros de Investigação; 

• Colaboração com a Assembleia da República, os grupos parlamentares e as comissões 

da área da ciência também com este objetivo de esclarecer e influenciar 

positivamente o processo legislativo; 
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• Participação em ações de luta nacionais pela alteração das políticas que afetam os 

bolseiros enquanto trabalhadores, como as manifestações e comemorações do dia 

nacional da juventude e dia internacional do trabalhador, a Greve Geral de 24 de 

novembro de 2011 ou a manifestação de 11 de fevereiro de 2012; 

• Coorganização do “Pic-Nic contra a Precariedade”; 

• Dinamização e divulgação do FotoProtesto 2011 e dos respetivos resultados 

(designadamente junto da tutela); 

• Atualização da identidade e imagem da ABIC; 

• Contacto frequente com os sindicatos com quem temos protocolos, quer para 

discussão de possíveis desenvolvimentos em matéria de política científica, quer para 

pedidos de apoio jurídico; 

• Contacto com a Segurança Social e com a FCT para esclarecimento de dúvidas sobre 

várias normas, procedimentos e problemas concretos; 

• Dinamização e apoio a várias reuniões e a iniciativas visando a formação de núcleos de 

bolseiros; 

• Interação com a comunicação social para divulgação da atividade e das posições da 

direção; 

• Candidatura à Lisbon 2013 – Assembleia Geral anual e Conferência da EURODOC; 

• Lançamento de um número do InfoABIC e reformulação gráfica das modalidades de 

contacto com os associados; 

• Dinamização de uma petição pela alteração do estatuto do bolseiro de investigação, 

que obteve mais de 5000 subscrições e foi submetida à AR, obrigando assim à 

discussão deste assunto em plenário. 

 

Para além destas atividades promovidas e dinamizadas centralmente pela Direção, que 

globalmente foram sendo avaliadas como muito positivas e qualificadoras da atividade geral da 

ABIC, o trabalho da Associação ao longo do último ano recebeu o contributo indispensável dos 

diversos Grupos de Trabalho e Núcleos regionais em funcionamento, cujas atividades 

seguidamente se apresentam. 

 

 

Grupo do Apoio ao Bolseiro 

 

O trabalho deste grupo tem-se centrado sobretudo em: 

1) Dar resposta a todos os pedidos de ajuda ou esclarecimento recebidos no email do Apoio ao 

Bolseiro (apoio@abic-online.org); 

2) Acompanhar e dar resposta, quando possível, às questões colocadas no Fórum dos Bolseiros 

(http://forum.bolseiros.org/), assim como a divulgação de esclarecimentos e outras 

informações relativas a regulamentos e concursos de bolsas. 
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O grupo atualizou também algumas páginas do Guia do Bolseiro (http://wiki.bolseiros.org/), 

embora este recurso continue a ter muitos conteúdos a precisar de atualização. 

 

Ao longo do período de março de 2011 a março de 2012, o Grupo do Apoio ao Bolseiro recebeu 

por correio eletrónico mais de 400 pedidos de ajuda ou aconselhamento da parte de bolseiros 

ou candidatos a bolsa. Durante muitos meses, todos os pedidos foram respondidos logo que 

possível, dando apenas alguma prioridade aos sócios da ABIC, que representam, em regra, uma 

pequena minoria de todos os pedidos recebidos. Contudo, como não foi possível encontrar 

novos colaboradores para o grupo de Apoio ao Bolseiro, e assim aliviar a enorme carga de 

trabalho que tem recaído em apenas duas pessoas (Susana Neves e Ana Rita Petronilho, da 

Direção da ABIC), tornou-se necessário impor novas regras para a resposta aos e-mails 

recebidos. Neste sentido, desde o início de 2012, passámos a informar todos os colegas que 

nos contactam com pedidos mais complexos que estamos a dar prioridade de resposta aos 

sócios da ABIC e que os outros pedidos serão respondidos na medida das nossas possibilidades. 

Passámos também a exigir quotas atualizadas para que os sócios possam beneficiar de 

prioridade na resposta. Abrimos apenas exceções a estas regras quando, devido ao atraso ou 

suspensão do pagamento da bolsa, os colegas nos digam que estão com grandes dificuldades 

financeiras. 

 

Vale a pena salientar que vários dos pedidos de ajuda recebidos de bolseiros foram 

enquadrados por apoio jurídico prestado ao abrigo dos protocolos de colaboração que a ABIC 

tem com dois sindicatos, o SNESup – Sindicato Nacional do Ensino Superior 

(http://www.snesup.pt/) e o STFPSA – Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública do Sul e 

Açores (http://www.stfpsa.pt/). Para mais informação sobre os pedidos de apoio jurídico, ver 

os casos em destaque (em baixo). 

 

Vale a pena salientar também que, para responder a uma parte dos pedidos de ajuda de 

bolseiros ou candidatos a bolsa, o Grupo de Apoio ao Bolseiro contactou diretamente o 

Departamento de Formação de Recursos Humanos (DFRH) da FCT, que respondeu sempre 

prontamente aos nossos pedidos, e procurou sempre resolver todos os casos que 

apresentámos rapidamente e da melhor maneira possível. 

 

Para além do contributo das colegas, já mencionadas, sobre as quais todo o trabalho de 

resposta às mensagens e acompanhamento de casos que chegaram no último ano ao e-mail do 

Apoio ao Bolseiro tem recaído, o Grupo de Apoio ao Bolseiro tem contado com o contributo de 

Tiago Silva, sócio da ABIC e colaborador da Direção, o qual tem feito um trabalho valioso no 

acompanhamento e resposta regular às questões colocadas no Fórum dos Bolseiros. 

Aproveitamos também para agradecer todo o trabalho realizado de modo anónimo por ‘spca’, 

um sócio da ABIC que responde regularmente no Fórum dos Bolseiros a muitas das dúvidas e 
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questões que vão sendo colocadas, prestando assim uma ajuda preciosa a muitos colegas e 

também ao trabalho da ABIC. 

 

Deixam-se, de seguida, para memória futura, alguns exemplos concretos de casos que, ao 

longo do último ano, foram resolvidos (ou estão ainda a ser tratados) pelo Grupo do Apoio ao 

Bolseiro. 

 

– Caso de cancelamento de bolsa de projeto por motivos falsos. Após um desentendimento 

pessoal com o bolseiro, o orientador invocou incumprimento do plano de trabalhos e a 

universidade procedeu ao cancelamento da bolsa sem verificar a veracidade das acusações e 

sem sequer contactar o bolseiro, que estava nesse momento a realizar trabalho do projeto no 

estrangeiro. A ABIC procurou durante vários meses uma solução amigável com a reitoria da 

universidade em causa, mas tal não foi possível. Este caso está atualmente em ação judicial 

com o apoio jurídico gentilmente prestado pelo SNESup, por intermédio do Dr. Tiago Matos 

Fernandes. 

 

– Na sequência da publicação de nova legislação (Portaria nº 66/2011), a Segurança Social 

impediu a inscrição no Seguro Social Voluntário (SSV) de bolseiros de outras instituições que 

não a FCT, por estes não apresentarem declaração emitida pela FCT. O Grupo de Apoio ao 

Bolseiro contactou os serviços centrais da Segurança Social que responderam argumentando 

com as indicações da nova portaria. A situação apenas se resolveu, uns meses mais tarde, 

quando conseguimos obter a informação de que o próprio Estatuto do Bolseiro de Investigação, 

no seu Artigo 7, define que as instituições que têm Regulamento de Bolsas aprovado pela FCT 

são subsidiariamente responsáveis pela emissão de todos os documentos comprovativos da 

qualidade de bolseiro. Transmitimos esta informação aos serviços centrais da Segurança Social, 

e a partir dessa altura não recebemos mais queixas de bolseiros a serem impedidos de se 

inscrever no SSV. Divulgámos também esta informação no InfoABIC n.º 15 (ver: 

http://tinyurl.com/6ektgk6), assim como no Fórum dos Bolseiros, de modo a alertar todos os 

bolseiros da situação e do facto de a Segurança Social ser obrigada por lei a aceitar declarações 

de outras instituições que tenham regulamento de bolsas aprovado pela FCT. 

 

– Casos relativos à suspensão do pagamento de bolsas no IICT (Instituto de Investigação 

Científica Tropical) durante quase 9 meses (março a novembro de 2011). Esta situação afetou 

14 bolseiros deste Instituto, 11 dos quais contactaram e foram acompanhados diretamente 

pela ABIC durante o longo período em que os pagamentos estiveram suspensos. Numa 

primeira fase, a ABIC tentou contactar diretamente a presidência do IICT. Na ausência de 

qualquer resposta por parte desta instituição, divulgámos amplamente o caso na comunicação 

social. A informação divulgada nos media contribui também para que o Grupo Parlamentar do 

Bloco de Esquerda tomasse a iniciativa de questionar formalmente o Ministro de Educação e 

Ciência sobre a situação. A resposta do Ministro não foi a desejável e o caso continuou por 
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resolver durante mais alguns meses. A ABIC apresentou então um pedido de apoio jurídico ao 

STFPSA, respondido pelo Dr. Joaquim Correia, que rapidamente emitiu um parecer onde 

explicou com detalhe as ações legais que podiam ser avançadas se a situação de falta de 

pagamento de bolsas persistisse no IICT. Precisamente na altura em que a ABIC considerava 

uma possível ação judicial em representação dos bolseiros afetados, o IICT avançou com os 

primeiros pagamentos de bolsa em muitos meses, sendo que as dívidas a estes bolseiros só 

foram completamente saldadas em janeiro de 2012. Este caso foi extremamente grave e deixou 

vários bolseiros em situação pessoal muito difícil, alguns com dívidas de 6 meses de bolsa, 

incluindo os valores pagos pelo SSV que só foram reembolsados com muitos meses de atraso. 

 

– Atrasos no início de pagamento de bolsas individuais da FCT. Este é um problema que se 

repete todos os anos, com mais ou menos gravidade, e que tem prejudicado os novos bolseiros 

da FCT e o início dos seus trabalhos, com consequências mais dramáticas no caso de bolseiros 

deslocados da sua área de residência, em particular aqueles com bolsa a iniciar-se no 

estrangeiro. De modo a efetuar um diagnóstico mais preciso das causas destes atrasos 

divulgámos, em julho de 2011, através da mailing list geral da ABIC, um pedido de informações 

a todos os bolseiros que na altura ainda não tinham recebido os primeiros pagamentos da sua 

bolsa (na maioria colegas que iniciaram bolsas em abril ou maio de 2011). Este pedido de 

informações incluiu questões concretas relativas ao processo administrativo e tempo de 

submissão e verificação de documentos na FCT. O mesmo pedido de informações foi enviado a 

outros bolseiros que nos meses seguintes contactaram por e-mail o Apoio ao Bolseiro. Ao todo, 

recebemos informações de 18 bolseiros e, para uma parte destes, em que não era conhecida a 

situação dos seus processos, o Grupo do Apoio ao Bolseiro contactou o DFRH da FCT e 

conseguiu obter informações adicionais e acelerar de alguma maneira o processo e o início dos 

pagamentos. Com as informações recolhidas nos contactos com os bolseiros verificámos que, 

embora existam efetivamente demoras de cerca de 1 mês em cada etapa do processo de 

verificação de documentos por parte da FCT, alguns dos bolseiros afetados contribuíram 

também para este atraso com a submissão tardia ou incompleta da sua documentação. 

Sabemos que parte da demora na submissão é devida às próprias instituições de acolhimento 

que não emitem os documentos necessários em tempo devido ou atrasam a defesa de teses 

(mestrados ou doutoramentos). As informações até agora recolhidas serão úteis para encontrar 

soluções para o problema dos atrasos nos pagamentos, o que pretendemos fazer em 

colaboração com a FCT, que também ganharia muito se o processamento de novas bolsas 

pudesse ser menos burocrático e mais rápido, e sobretudo mais claro para bolseiros e 

instituições, ajudando a prevenir a submissão tardia, incompleta ou errada de documentos. 

 

– Ameaça de suicídio colocada no Fórum dos Bolseiros por um bolseiro anónimo (verão de 

2011). Após verificação de que a ameaça era credível, elementos da ABIC, com a preciosa ajuda 

de responsáveis no DFRH da FCT, conseguiram identificar rapidamente o bolseiro em causa e 
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avisar a família e a polícia local, prevenindo o que poderia ter sido uma tragédia e perda 

irreparável. 

 

– Irregularidades no Concurso de Bolsas de Doutoramento da FCT 2011 com a não atribuição 

de bolsa a candidatos estrangeiros que tiveram nota superior à linha de corte na sua área 

científica. Três candidatos estrangeiros apresentaram queixa e pediram ajuda à ABIC, mas 

sabemos que muitos outros candidatos foram afetados pelo mesmo problema. Este caso foi 

entregue ao apoio jurídico do SNESup, onde está a ser acompanhado pela Dra. Rita Almeida 

d’Eça. A jurista deste sindicato considera ilegal o procedimento administrativo que determinou 

a não atribuição de bolsa a alguns candidatos estrangeiros, após orientações dadas pela 

Secretaria de Estado da Ciência (SEC) à FCT em fase tardia do concurso. A ABIC já apresentou o 

caso ao novo presidente da FCT, Prof. Miguel Seabra, e solicitou uma reunião com a SEC. 

Esperamos que seja possível obter uma resposta da parte da tutela ou da FCT que resolva a 

situação sem necessidade de ação judicial. 

 

 

Grupo de Dinamização de Núcleos e Eventos 

 

Núcleo de Oeiras 

  

O Núcleo de Oeiras pretende integrar os bolseiros de várias instituições localizadas em Oeiras, 

nomeadamente o Instituto de Tecnologia Química e Biológica (ITQB), Instituto Gulbenkian de 

Ciência (IGC), Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica (IBET), Instituto Nacional de 

Recursos Biológicos (INRB) e Instituto de Investigação Científica Tropical (IICT). 

Infelizmente, o Núcleo de Oeiras encontra-se atualmente bastante debilitado tendo apenas 

como membro ativo um elemento da Direção da ABIC (Susana Neves). 

Por essa razão, a Direção da ABIC organizou, no dia 4 de maio de 2011, uma reunião especial 

para os bolseiros de Oeiras que contou ainda com a participação de Ana Teresa Pereira 

(Presidente da ABIC) e André Janeco (Vice-Presidente). Esta reunião, que foi muito participada 

(mais de 60 bolseiros), permitiu também encontrar novos colegas que mostraram interesse em 

ajudar em futuras iniciativas da ABIC. 

Iniciou-se também em 2011 o contacto com o “Postdoc Committee” do IGC, o que já está a 

facilitar a divulgação de iniciativas da ABIC e o intercâmbio de ideias com alguns bolseiros desta 

instituição. 

Em 2011, os bolseiros de 4 das 5 instituições em Oeiras (ITQB, IBET, IGC e INRB) participaram 

também no FotoProtesto organizado pela ABIC. 

Já este ano (12 de março), foi realizada uma nova reunião de bolseiros no ITQB/IBET, que serviu 

sobretudo para troca de ideias sobre os problemas dos bolseiros e a situação atual, e para 

divulgar informações sobre as últimas iniciativas da ABIC. Esta reunião serviu também para 

motivar colegas novos na instituição a subscreverem a mailing list interna dos bolseiros do 



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2011-2012 
 

Apartado 1056, 1052-001 Lisboa 
geral@abic-online.org 

www.abic-online.org 

facebook.com/abic.online 

7/13 

ITQB/IBET, a qual conta atualmente com quase 300 subscritores. Esta mailing list continua a ser 

muito útil para ajudar a divulgação rápida das atividades da Associação e do núcleo de 

bolseiros de Oeiras. 

 

 

Núcleo do Instituto Superior Técnico 

  

O Núcleo da ABIC no Instituto Superior Técnico (IST) integra apenas elementos da Direção da 

ABIC que, pelas suas responsabilidades neste órgão, vêm a sua disponibilidade para organizar 

atividades próprias do Núcleo muito limitada. 

Em abril de 2011, realizou-se uma reunião entre representantes do núcleo da ABIC no IST com 

o Presidente desta instituição, Prof. António Cruz Serra, com o objetivo de debater a questão da 

docência não remunerada introduzida no regulamento de contratação de docentes. 

Em maio de 2011, o núcleo promoveu uma sessão de esclarecimento com bolseiros que serviu 

como preparação do FotoProtesto, iniciativa que teve, no IST, bom acolhimento e participação. 

 

 

Núcleo do Porto 

 

Depois de um ano de 2010 marcado por relevantes atividades, com destaque para a 

organização da IV Conferência e da II Feira de Emprego Científico, que consumiu grande parte 

da disponibilidade dos membros mais ativos do Núcleo do Porto da ABIC, verificou-se, em 

2011, um retrocesso do dinamismo deste Núcleo, em virtude quer da menor disponibilidade 

pessoal de alguns destes membros, quer do facto de outros terem assumido maiores 

responsabilidades no quadro de trabalho da Direção da Associação, ficando desta forma 

limitados na sua capacidade para dinamizar atividades de âmbito local. Para além de 

condicionarem a capacidade de desenvolvimento de iniciativas, estas limitações traduziram-se, 

no plano organizacional, na incapacidade para divulgar localmente o Núcleo, cooptar novos 

membros e, dessa forma, garantir a renovação deste grupo de bolseiros e prosseguir a 

dinâmica que o sucesso da organização da IV Conferência e da II Feira de Emprego Científico 

pareceu poder trazer à ABIC na região do Porto. 

Ainda assim, foi possível ao Núcleo do Porto da ABIC manter contacto regular com os bolseiros 

da região através da sua mailing list e do seu website próprio (http://www.porto.abic-

online.org/) e, bem assim, desenvolver algumas atividades durante o ano de 2011, conforme 

seguidamente se indica. 

 

- Março de 2011: Iniciativas de preparação da Assembleia Geral (Eleitoral) da ABIC e redação de 

contributos para o Relatório de Atividades de 2010. 

- 26 de março de 2011: Participação de membros do NP na Assembleia Geral (Eleitoral) da 

ABIC. 
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- Abril/Maio de 2011: Participação de bolseiros de vários grupos/centros de investigação do 

Porto no “FotoProtesto” promovido pela Direção da ABIC. 

- 5 de maio de 2011: Reunião do NP e conversa sobre a situação e perspetivas dos bolseiros de 

investigação (Faculdade de Engenharia da UP). 

- 19 de maio de 2011: Reunião com o Vice-Reitor da UP para a I&D. 

- Outubro/novembro de 2011: Atividades de divulgação local da petição da ABIC pela alteração 

do Estatuto do Bolseiro de Investigação. 

- 17 de novembro de 2011: Reunião do NP e discussão a propósito da participação dos 

bolseiros na greve geral de 24 de novembro (Faculdade de Engenharia da UP). 

- 24 de novembro de 2011: Participação de bolseiros de vários grupos/centros de investigação 

do Porto na greve geral e representação da ABIC na concentração realizada na Praça da 

Liberdade. 

 

 

Núcleo de Bolseiros de Investigação da Universidade de Aveiro – NBIUA 

 

O NBIUA reelegeu neste ano a direção do ano anterior, assim como os elementos da mesa da 

Assembleia Geral. A manutenção dos membros colaboradores permitiu beneficiar de uma 

estrutura organizada, onde os papéis e tarefas são mais bem definidos. Embora a participação 

dos bolseiros na atividade do Núcleo tenha sido limitada, as iniciativas organizadas tiveram 

uma boa resposta em número de participantes. Assim, foram realizadas as seguintes 

atividades:  

  

Comunicação com os bolseiros e com a comunidade académica em geral 

1. Manutenção da página web do NBIUA e da página do Facebook. 

2. Manutenção da correspondência por e-mail; resposta a questões levantadas por bolseiros e 

divulgação de informação da ABIC e outra de interesse. 

3. Divulgação das atividades da ABIC entre a comunidade de bolseiros: 

- Elaboração de panfletos informativos sobre o NBIUA e e-mail de apelo à inscrição na mailing 

list. 

- Jantar de Natal dos bolseiros. 

- Primeiros passos para estabelecer um grupo de trabalho específico de Pós-Docs. 

- Reunião com o representante dos alunos de doutoramento no Conselho Pedagógico. 

- Elaboração de um logótipo para o NBIUA. 

- Participação no FotoProtesto 2011. 

  

Interação com órgãos da UA 

1. Formalização da representação do NBIUA no Núcleo de Bolseiros da UA. 
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2. Reunião com o Vice-Reitor para os assuntos científicos para discutir questões que afetam os 

bolseiros da UA, algumas das quais transmitidas pelos próprios bolseiros ao NBIUA (seguida da 

divulgação dos assuntos tratados na reunião). 

3. Participação no processo de consulta sobre a alteração do Regulamento de prestação de 

serviço docente na UA (em fase inicial, com o intuito da elaboração de um parecer com 

propostas de alteração). 

4. Reunião com o Coordenador da Escola Doutoral, onde o NBIUA deu a conhecer as suas 

atividades e o seu ponto de vista na conjuntura atual do universo dos bolseiros de 

doutoramento e pós-doutoramento. 

 

 

Núcleo de Coimbra 

 

O Núcleo de Coimbra, com a eleição de quatro dos seus membros para a Direção da ABIC, viu 

reforçada a coordenação da sua atividade local e a respetiva integração com a ação nacional da 

Associação. Ao longo do ano de 2011, este Núcleo promoveu diversas iniciativas com vista à 

divulgação das propostas e posições da ABIC e ao recrutamento de novos sócios. As principais 

atividades desenvolvidas foram as seguintes: 

 

- Realização do FotoProtesto nas escadas monumentais de Coimbra, com a participação de 

mais de 100 bolseiros. 

- Reunião de bolseiros no Centro de Neurociências de Coimbra com uma adesão significativa de 

bolseiros, maioritariamente deste Centro. 

- Reunião de bolseiros no Centro de Estudos Sociais, com uma participação alargada de 

bolseiros dos vários institutos de investigação de Coimbra. 

- Participação na Greve Geral de 24 de novembro, com uma adesão significativa nalguns 

institutos, chegando aos 100% no CES. Em seguida, promoveu-se a participação na 

manifestação conjunta organizada pelas centrais sindicais, com uma recolha significativa de 

assinaturas para a petição da ABIC pela alteração do Estatuto do Bolseiro de Investigação. 

- Recolha de assinaturas para a petição nos vários institutos de investigação junto de bolseiros, 

investigadores e professores. 

- Realização de um vídeo de apelo à participação no “Pic-Nic contra a precariedade”, divulgado 

através do Facebook. 

- Participação no “Pic-Nic contra a precariedade” no dia 9 de julho de 2011. 

 

 

Outras atividades em locais sem núcleos constituídos 

  

No quadro da tentativa de reforço da descentralização da atividade e de alargamento do 

reconhecimento e influência regional da ABIC promovida pela Direção ao longo do último ano, 
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deve ainda destacar-se o conjunto de iniciativas que foi possível realizar noutros pontos do 

Norte do país exteriores à região do Porto. Assim, verificou-se a participação de um grupo de 

bolseiros da Universidade do Minho no FotoProtesto da ABIC, tendo sido realizada 

posteriormente naquela instituição uma reunião de bolseiros (13 de junho de 2011) com vista a 

divulgar a Associação e a equacionar as condições para a reativação de um núcleo local de 

bolseiros. 

Em 7 de novembro de 2011, a Direção da ABIC fez-se representar no I Congresso de Psicologia 

da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Vila Real, tendo aí sido estabelecidos 

contactos com alguns investigadores bolseiros e aferidas as condições para a realização de 

algum trabalho local da ABIC.  

Apesar de meritórias, estas iniciativas não tiveram, durante 2011 e até ao final do primeiro 

trimestre de 2012, sequência posterior. 

 

 

Grupo de Comunicação, Informação e Imagem 

 

No âmbito deste Grupo de Trabalho não existiu um plano de reuniões definido, sendo estas 

marcadas perante sugestão dos respetivos membros. Das atividades desenvolvidas em 2011, 

destacam-se: 

 

Atividades extraordinárias 

- Criação da nova identidade e linha gráfica da ABIC, recorrendo à colaboração de um designer 

externo (Ruben Marques). 

   

Atividades regulares 

- Lançamento do InfoABIC n.º 15 com nova imagem e novo formato de newsletter. 

- Gestão do website principal: 

○ Atualização de notícias e comunicados de imprensa. 

○ Atualização tecnológica da plataforma joomla para a versão 1.5.25. 

○ Backups automáticos regulares das bases de dados enviadas para o e-mail 

grupo.web@abic-online.org.    

○ Remodelação visual para a nova identidade e linha gráfica da ABIC. 

- Atualização da plataforma de sócios (Amember) para a nova identidade e linha gráfica. 

Tentativa (falhada) de atualização para a versão 3.2.4. 

- Supervisão da página do Facebook da ABIC. 

- Gestão da lista geral da ABIC. 
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Grupo de Cooperação Institucional  

 

Durante 2011, este Grupo de Trabalho desenvolveu as seguintes atividades: 

 

Contactos com sindicatos 

Ao longo do último ano foram mantidos vários contactos com os sindicatos que têm protocolos 

de colaboração com a ABIC. A maioria destes contactos foram estabelecidos para tratar do 

assunto da docência não remunerada por parte de bolseiros de investigação. Destacam-se os 

seguintes resultados destes contactos: 

 

- Das reuniões com os sindicatos afetos à FENPROF e com o SNESUP resultou a renovação, em 

janeiro de 2011, de um pedido conjunto de reunião que havia sido formulado em 2010 ao 

Ministério da Ciência e Ensino Superior (MCTES) pela plataforma ABIC-FENPROF-SNESUP, no 

sentido de abordar o assunto da docência não remunerada por bolseiros e investigadores. Este 

pedido nunca obteve resposta da parte do Ministério. 

- Colaboração com o SNESUP na elaboração de uma exposição ao Ministério Público visando a 

erradicação do artigo 10.º do Regulamento de Serviço Docente da Universidade de Lisboa. 

 

Colaboração com a ANICT 

Realizou-se uma reunião com a ANICT – Associação Nacional dos Investigadores em Ciência e 

Tecnologia sobre as possíveis sinergias entre as duas Associações. Os temas abordados foram 

os seguintes: 

 

- Futuro enquadramento da carreira de investigação; 

- Passagem dos bolseiros de pós-doc a contratados; 

- Problema da docência “voluntária”. 

 

A ABIC fez-se ainda representar no Simpósio anual da ANICT, ocorrido a 10 de setembro de 

2011, na Fundação Eng.º António de Almeida, no Porto. 

 

Outras atividades 

- Pedido de reunião dirigido aos partidos políticos representados na Assembleia da República, 

na altura da campanha eleitoral para as eleições legislativas, com o intuito de discutir e dar a 

conhecer a posição da ABIC face a várias problemáticas relacionadas com políticas científicas e 

de promoção do emprego científico. Este pedido de realização de reuniões com os partidos 

políticos tinha também como objetivo conhecer as propostas de cada força partidária sobre as 

matérias de importância para os bolseiros. 

- Contacto por carta com o Presidente do Conselho de Administração da Fundação da 

Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FFCUL) e com o Presidente da FCT alertando 
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para os graves problemas criados aos bolseiros de investigação pela suspensão do pagamento 

de bolsas devido a alegadas dificuldades financeiras. 

 

 

Grupo de Contactos Internacionais 

 

A ABIC pertence oficialmente a duas federações internacionais de trabalhadores científicos: 

Eurodoc – Federação Europeia dos Doutorandos e Jovens Investigadores e Federação Mundial 

dos Trabalhadores Científicos (WFSW/FMTC).  

No último ano, a ABIC teve dois delegados ativos na Eurodoc (Susana Freitas e Júlia Tomás), 

tendo a colega Júlia Tomas sido nomeada Coordenadora do grupo de trabalho “Surveys” 

daquela instituição. Neste âmbito, a colega Júlia Tomás coordenou a publicação e divulgação do 

Inquérito Eurodoc sobre Doutorandos em Doze Países Europeus (em cuja autoria participou a 

colega Filomena Parada). Este inquérito teve relevante cobertura mediática e a divulgação dos 

seus resultados ajudou a projetar publicamente a ABIC, dado o protagonismo assumido por 

alguns dos seus membros na respetiva condução. 

Ainda no âmbito das atividades da Eurodoc, refira-se que o colega Bruno Gomes, membro da 

Direção da ABIC, foi eleito para a direção daquela federação científica, tendo representado a 

ABIC oficialmente na última Conferência e Assembleia Geral da Eurodoc, realizada na Lituânia 

(março de 2011).  

Recentemente, a ABIC concorreu para coorganizar a próxima Conferência e Assembleia Geral 

da Eurodoc em Lisboa (Lisbon 2013). A candidatura foi conduzida por cinco membros da 

Direção (André Janeco, Bruno Gomes, Hélia Santos, Paulo Martins e Susana Freitas) e toda a 

informação sobre a mesma está disponível no ANEXO 1 deste Relatório. 

 

 

Secretariado 

 

As atividades do secretariado da ABIC durante o ano de 2011 centraram-se fundamentalmente 

nas seguintes atividades: 

 

- Atualização no registo do Serviço de Finanças da informação relativa aos órgãos sociais da 

ABIC; 

- Gestão da caixa de correio eletrónico do secretariado; 

- Gestão de sócios (inscrição e pagamento de quotas); 

- Gestão da correspondência do apartado da ABIC e organização do respetivo arquivo; 

- Gestão da tesouraria da ABIC: ordens de pagamento de serviços, compras e reembolsos; 

- Gestão da contabilidade da ABIC: acompanhamento dos movimentos de débito e crédito e 

organização dos respetivos recibos; 

- Redação do relatório de contas; 
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Relativamente à gestão de sócios, é de referir que a plataforma eletrónica funcionou ainda com 

alguns problemas, nomeadamente no que diz respeito ao sistema de alerta automático para 

pagamento de quotas, que não está a ser recebido por muitos dos sócios. É de referir que 

foram contactados diretamente por e-mail no final do ano de 2011, no sentido de 

regularizarem a sua situação de quotizações, os “sócios” pendentes, isto é, que fizeram uma 

pré-inscrição mas que não pagaram a quota respetiva, assim como os membros da Direção com 

quotas em atraso.  

 

Na tabela seguinte é apresentado o resumo da situação dos sócios da ABIC em janeiro de 2012.  

 

Novos sócios em 2011 69 

Sócios com quota atualizada  87 

Quotizações pagas em 2011 111 

Sócios com quotas em falta 568 

“Sócios” pendentes 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este Relatório de Atividades foi aprovado na Assembleia Geral da ABIC realizada em Braga a 31 

de março de 2012. 


