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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 2003 
 
 
A Associação dos Bolseiros de Investigação Científica, doravante denominada ABIC, nasceu na Reunião Nacional de Bolseiros 
realizada em 01 de Fevereiro de 2003 na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. 
 
Neste primeiro ano de actividade, procedeu-se ao seu registo e constituição legal a fim de adquirir personalidade jurídica (escritura, 
publicação em Diário da República, número de identificação de pessoa colectiva). 
 
A ABIC participou, em Fevereiro de 2003, nas I Jornadas de Jovenes Investigadores, organizadas pela Precarios (associação 
espanhola de bolseiros) e na “EURODOC 2003 Conference”, tendo aderido formalmente a esta organização. 
 
A ABIC realizou no ano de 2003, duas Assembleias Gerais: 
• 24 de Maio, Coimbra – aprovação dos Regulamentos Interno e Eleitoral; 
• 05 de Julho, Lisboa - eleições da Direcção, Mesa da Assembleia Geral e Conselho Fiscal. 
 
Durante o ano de 2003, a ABIC solicitou Audiências a diversas entidades, com o objectivo de apresentar o nosso caderno 
reivindicativo e moção orientadora e discutir a situação dos bolseiros de investigação científica em Portugal, tendo-se realizado as 
seguintes: 
• Presidência da República (consultores para a Ciência e Educação da Presidência da República - Prof. João Caraça e Dra. Ana 

Maria Bettencourt, respectivamente (Fevereiro) 
• Secretário de Estado da Ciência e do Ensino Superior, Doutor Fernandes Thomaz (Fevereiro) 
• Comissão Parlamentar do Trabalho e dos Assuntos Sociais (Novembro) 
• Secretário de Estado adjunto da Ciência e do Ensino Superior, Eng. Jorge Moreira da Silva (Novembro) 



 
A Direcção em funções, eleita em 05 de Julho de 2003, reuniu mensalmente, estando as conclusões de cada reunião disponíveis 
para consulta. A Direcção tem incentivado e dinamizado a criação de Núcleos Locais, estando já activos os núcleos de Coimbra, 
Aveiro, Porto e Algarve e deu continuidade aos Grupos de Trabalho formados pela anterior Comissão Administrativa, dos quais se 
apresenta de seguida e de forma abrevidada, a actividade realizada: 
 
 

I. Grupo de Estudos (GE-ABIC) 

 
Durante o ano de 2003, o GE-ABIC desenvolveu uma análise detalhada da produtividade científica dos bolseiros de investigação. 
Para o efeito foram contabilizadas as publicações em revistas internacionais (referenciadas pelo Institute of Scientific Information) 
dos bolseiros de investigação científica portugueses. Embora reconhecendo que este é apenas um dos indicadores da 
produtividade de um cientista, considerou-se que seria o mais objectivo e simples de determinar. Até ao momento foram 
analisados as bases de dados referentes às áreas das Ciências do Mar e de Física. Estes resultados preliminares (relatório final do 
estudo a apresentar em Janeiro/Fevereiro de 2004), que incluem a análise das publicações de mais de um milhar de 
investigadores, sugerem que não só uma fracção muito relevante da força produtiva na investigação nacional é desempenhada por 
bolseiros de investigação científica, como a sua produtividade cientifica é muito semelhante à dos investigadores integrados. 
 

II. Grupo Internet (GI-ABIC) 

 
Durante o ano de 2003, o GI-ABIC esteve encarregue da actualização regular da página web da ABIC (www.bolseiros.no.sapo.pt) 
e do envio periódico de um e-mail informativo sobre as actividades da associação. 
 



A partir do dia 1 de Setembro o acesso à edição de páginas passou a ser um privilégio exclusivo dos Clientes dos Acessos Sapo o 
que impediu a actualização regular da página desde essa data. Na sequência deste impedimento, o GI-ABIC iniciou o processo de 
mudança de servidor, procurando adquirir em nome da ABIC um domínio e um serviço de alojamento a baixos custos. Assim, foi 
comprado o domínio www.bolseiros.org e “alugado” um alojamento a custo zero com uma conta de e-mail, abic@bolseiros.org. 
 
O GI-ABIC elaborou ainda um projecto de estrutura da nova página da ABIC que se encontra neste momento em fase final de 
construção por parte de um web-designer. Nesta nova página foram introduzidas algumas novidades, como sejam: uma página em 
inglês; uma página de perguntas mais frequentes (FAQ’s); uma página de links; e o fórum ABIC que se espera que seja um espaço 
activo (e atractivo) de troca de ideias sobre a condição dos jovens investigadores em Portugal. O GI-ABIC prevê lançar a nova 
página até ao final de Janeiro de 2004. 
 

III. Grupo Jurídico (GJ-ABIC) 

 
GJ-ABIC tem tido a seu cargo o esclarecimento, encaminhamento e resposta às dúvidas colocadas pelos bolseiros via correio 
electrónico e a recolha de informação e legislação diversa relativa ao estatuto do Bolseiro e assuntos conexos. 
 

IV. Grupo de Relações Públicas e Documentação (GRPD-ABIC) 

 
O GRPD-ABIC tem a seu cargo o contacto com órgãos de comunicação social, transmitindo as conclusões das 
reuniões/audiências que a ABIC foi tendo ao longo do ano. Realizou, nomeadamente, uma Conferência de Imprensa, em 
Fevereiro, para apresentação da ABIC e das suas principais reivindicações, bem como para divulgação das conclusões da 
Reunião Nacional de Bolseiros. 
 



Este Grupo de Trabalho tem organizado as Reuniões de Bolseiros, tendo sido já realizadas reuniões na Universidade de Aveiro 
(Maio), Universidade do Porto (Maio), Universidade do Algarve (Setembro) e na Curia no âmbito da reunião anual dos bolseiros do 
programa de doutoramento do Instituto Gulbenkian de Ciência (Setembro). Nestas reuniões foi apresentada a ABIC e discutidos os 
documentos elaborados pela Associação (Caderno Reivindicativo e Moção Orientadora). Foram também ouvidos os problemas e 
sugestões dos bolseiros presentes, tendo sido fomentada a criação de núcleos de bolseiros nas diferentes Universidades. 
 
Organizou, em conjunto com a Eurodoc, uma candidatura ao “Fundo de Apoio à Comunidade Científica da Fundação para a 
Ciência e Tecnologia” para financiamento do Early Stage Researcher Mobility in Europe, 2004. 
 

V. Grupo Financeiro e Secretariado (GFS-ABIC) 

 
O GFS-ABIC teve a seu cargo durante o ano de 2003, a recepção das inscrições de novos sócios, emissão dos respectivos 
recibos e a manutenção e actualização da base de dados dos sócios da ABIC. Realiza também a contabilidade da associação, 
execução de orçamento e relatório de contas. Procedeu ainda, em conjunto com o GI-ABIC, à organização das mailing-lists de 
bolseiros não sócios. 



RELATÓRIO DE CONTAS 2003 

 
 

Saldo

Quotas Doações TOTAL Administrativas Correio+Papelaria Fotocópias Deslocações TOTAL

Janeiro 0,00 0,00 0,00 72,00 0,00 0,00 0,00 72,00 -72,00

Fevereiro 1.200,00 0,00 1.200,00 6,46 0,00 0,00 0,00 6,46 1.193,54

Março 195,00 0,00 195,00 0,00 1,50 0,00 0,00 1,50 193,50

Abril 315,00 0,00 315,00 243,86 11,39 0,00 0,00 255,25 59,75

Maio 510,00 0,00 510,00 0,00 71,89 0,00 93,50 165,39 344,61

Junho 120,00 0,00 120,00 84,97 8,40 0,00 0,00 93,37 26,63

Julho 75,00 0,00 75,00 0,00 82,40 43,38 0,00 125,78 -50,78

Agosto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Setembro 225,00 0,00 225,00 0,00 0,00 0,00 149,55 149,55 75,45

Outubro 165,00 0,00 165,00 0,00 28,73 0,00 0,00 28,73 136,27

Novembro 105,00 0,00 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00

Dezembro 45,00 50,00 95,00 34,00 20,35 0,00 0,00 54,35 40,65

TOTAL 2.955,00 50,00 3.005,00 441,29 224,66 43,38 243,05 952,38 2.052,62

Descrição sumária de cada item:
Despesas administrativas - registo ABIC, escritura, publicação DR, nº contribuinte, etc
Correio + Papelaria + Página Web - envio recibos aos sócios, convocatórias para as assembleias, domínio web
Fotocópias
Deslocações - de elementos Com. Administr./Direcção para Reuniões Bolseiros

Receitas Despesas


