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Introdução 

Durante o período desde a última Assembleia Geral da ABIC os bolseiros de investigação viram 

reincidir vários problemas como são exemplo a cobrança abusiva de propinas ou a tentativa de 

redução remuneratória. 

O principal ataque ao SCTN, aos bolseiros e às suas condições, veio, no entanto, na sequência 

da alteração da política deste Governo para o financiamento da Ciência, pela mão da FCT. Em 

particular os concursos lançados pela FCT para o financiamento de projetos de investigação, 

contratação de doutorados ou atribuição de bolsas individuais vieram desferir duros golpes no 

SCTN. Os problemas administrativos e de avaliação científica minaram a confiança da 

comunidade científica no rigor e excelência propagandeados, mas sobretudo foram os cortes 

nos recursos humanos e nas verbas para a investigação que puseram a nu a evidência de que o 

novo paradigma para o financiamento da ciência é o de MENOS CIÊNCIA. 

O concurso de bolsas individuais de doutoramento, doutoramento em empresas e pós-

doutoramento foi sem dúvida o tema em que mais tempo foi dedicado pela Direção da ABIC. 

Apesar da nossa atitude construtiva, reunindo com a FCT e contribuindo na discussão pública do 

regulamento de bolsas de investigação da FCT, permaneceram nefastas características como 

atrasos inéditos na abertura e divulgação dos resultados, a exclusão de centenas de candidatos 

ou a rejeição de milhares de candidaturas, verificando-se taxas de aprovação baixíssimas. A luta 

desenvolvida mostrou-se decisiva para minorar as mais graves consequências. A crescente 

receptividade da comunidade científica, em particular nos bolseiros, confirmou no essencial o 

acerto das intervenções da ABIC, destacando-se as variadas, frequentes e intensas formas de 

protesto levadas a cabo. A correta identificação dos perigos, a rápida resposta à medida que os 

problemas se revelavam, e uma boa leitura do sentimento e da disponibilidade dos bolseiros, 

foram factores decisivos para que a 21 de Janeiro a manifestação organizada pela ABIC fosse 

das maiores movimentações de bolseiros e restantes membros da comunidade científica em 

Portugal. 

Vale a pena referir três importantes, ainda que parciais, vitórias alcançadas. O recuo do 

Governo na proibição da docência remunerada, consubstanciada numa nova alteração do EBI 

em Conselho de Ministros; O recuo da FCT em parte dos critérios de exclusão do concurso de 

bolsas individuais; O inédito reforço do número de bolsas atribuídas, já após a divulgação dos 

resultados. 
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Balanço de cumprimento do programa 

A presente Direção da ABIC conseguiu levar a cabo o fundamental da atividade a que se propôs 

num quadro de um forte ataque aos direitos dos bolseiros, às sua condições laborais e às suas 

legítimas expectativas de uma carreira científica. Nesse contexto a ação da ABIC centrou-se em 

torno da negociação com a tutela, em torno do diálogo com os seus interlocutores (quer na 

tutela, quer na comunidade científica) e em torno da organização e mobilização dos bolseiros 

para iniciativas de contestação à atual política científica sempre que essa procura de diálogo não 

teve o devido acolhimento pelos responsáveis pela mesma.  

Dada a profusão e gravidade das situações que mereceram a nossa atenção e contestação, tal 

levou a que uma forte componente de atividades previstas ficassem pendentes.  

 

Realizado Ainda por realizar 

Reunião com FCT e Provedor do Bolseiro 

no âmbito dos concursos 

Contestação ao EBI e regulamento da 

FCT em ações de protesto 

descentralizadas 

Resposta às questões da página, Fórum e 

FB 

Contacto aos sócios com quotas em falta 

Tradução de conteúdos da página da 

ABIC (ainda em apenas uma pequena 

percentagem) 

Manter e desenvolver contactos com 

interlocutores prioritários na campo da 

Ciência 

Acolhimento da Eurodoc’13 

Grupo de Apoio aos bolseiros em 

mobilidade 

Ciclo de encontros sobre emprego 

científico 

Atualização e alargamento do ficheiro de 

sócios 

Compilação de Estudos sobre os bolseiros 

Promoção e criação de gabinetes de 

apoio aos bolseiros descentralizados e da 

responsabilidade dos núcleos 

Criação de um guião de apoio à formação 

de núcleos 

Conferências sobre o Programa Horizonte 

2020 

Iniciativas ligadas à comemoração dos 10 

anos da ABIC 

Edição do livro dos 10 anos da ABIC 

Logótipo comemorativo dos dez anos da 

ABIC 
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Diligências para conseguir uma sede 

Inquérito aos bolseiros (já criado mas 

ainda não publicado e divulgado) 

Carta Aberta (já criada mas ainda não 

publicada e divulgada) 

 

 

Lista de atividades 

Luta pela melhoria das condições dos bolseiros e do SCTN: 

23 Abr 2013 - Reunião com o Provedor do Bolseiro 

Comunicado sobre a alteração do EBI de 16 de Maio (http://www.abic-

online.org/index.php/component/content/article/14/380-comunicado-da-direccao-a-

recente-alteracao-do-ebi) 

Lançamento da campanha Maio - Mês de Luta dos Bolseiros de Investigação 

(http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/375-maio-mes-de-

luta-dos-bolseiros-de-investigacao) 

20 Jun 2013 - Concentração e entrega na FCT dos materiais do Maio - Mês de Luta dos 

Bolseiros de Investigação (http://www.abic-

online.org/index.php/component/content/article/14/388-conclusao-da-iniciativa-maio-

mes-de-luta-dos-bolseiros-de-investigacao) 

25 Jun 2013 - Reunião com a FCT (http://www.abic-

online.org/index.php/component/content/article/14/391-nota-previa-da-reuniao-da-abic-

com-a-presidencia-da-fct) 

22 Jun 2013 - Participação na Concentração pelo Ensino Superior e a Ciência, promovida 

por Fenprof e Snesup 

26 Out 2013 - Participação no seminário da CPQTC “Investir no Conhecimento para Sair 

da Crise. O Papel dos Técnicos e Trabalhadores em Ciência” 

Posição sobre as propinas na Fac de Arquitetura da UL e a resposta do Provedor 

(http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/411-provedor-do-

bolseiro-da-razao-aos-bolseiros-de-arquitectura) 

Participação na discussão Pública do Regulamento de Bolsas de Investigação da FCT 

http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/380-comunicado-da-direccao-a-recente-alteracao-do-ebi
http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/380-comunicado-da-direccao-a-recente-alteracao-do-ebi
http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/380-comunicado-da-direccao-a-recente-alteracao-do-ebi
http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/375-maio-mes-de-luta-dos-bolseiros-de-investigacao
http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/375-maio-mes-de-luta-dos-bolseiros-de-investigacao
http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/388-conclusao-da-iniciativa-maio-mes-de-luta-dos-bolseiros-de-investigacao
http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/388-conclusao-da-iniciativa-maio-mes-de-luta-dos-bolseiros-de-investigacao
http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/388-conclusao-da-iniciativa-maio-mes-de-luta-dos-bolseiros-de-investigacao
http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/391-nota-previa-da-reuniao-da-abic-com-a-presidencia-da-fct
http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/391-nota-previa-da-reuniao-da-abic-com-a-presidencia-da-fct
http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/391-nota-previa-da-reuniao-da-abic-com-a-presidencia-da-fct
http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/411-provedor-do-bolseiro-da-razao-aos-bolseiros-de-arquitectura
http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/411-provedor-do-bolseiro-da-razao-aos-bolseiros-de-arquitectura
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10 Abr 2013 - Reunião com contencioso do STFPSSRA, sobre o aviso de cessação de 

subsídio para o pagamento de propinas, por parte do Fundo Regional da Ciência (FCR), 

aos bolseiros dos Açores. 

 

Ações pela e sobre a abertura do concurso 2013 de bolsas individuais da FCT: 

Abaixo-assinado pela abertura do concurso de bolsas individuais da FCT e também pela 

manutenção do nº de bolsas, pela não introdução de regras de exclusão e por contratos 

de trabalho 

Comunicado sobre o concurso de bolsas (http://www.abic-

online.org/index.php/component/content/article/14/392-comunicado-da-abic-sobre-o-

concurso-de-bolsas-de-doutoramento-2013) 

Campanha de divulgação do abaixo-assinado (http://www.abic-

online.org/index.php/component/content/article/14/394-petition-demanding-the-call-for-

applications-2013) recolhe mais de 4000 assinaturas em cerca de uma semana 

(http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/396-abic-recolhe-

mais-de-4000-assinaturas) 

17 Set 2013 - Audição na Comissão Parlamentar de Educação Ciência e Cultura sobre a 

petição da ABIC (http://www.abic-

online.org/index.php/component/content/article/14/410-peticao-da-abic-discutida-em-

comissao-parlamentar) 

Alerta aos candidatos no concurso de bolsas individuais da FCT para o deslacrar dos 

orientadores e a necessidade de voltarem a lacrar 

15 Ago 2013 - Reunião com o contencioso do STFPSSRA sobre o regulamento de bolsas 

7 Ago 2013 - Concentração e reunião de bolseiros frente à FCT para balanço da luta 

contra as alterações ao regulamento 

Comunicado sobre o recuo da FCT sobre parte das regras de exclusão de candidatos 

(http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/407-comunicado-

abic) 

2 Ago 2013 - Concentração e ocupação da entrada da sede da FCT contra a medidas de 

exclusão no novo concurso de bolsas da FCT - conseguindo como resultado a marcação 

de uma reunião de urgência com a direção da FCT, entretanto cancelada por recuo 

desta na medida mais gravosa (http://www.abic-

online.org/index.php/component/content/article/14/405-reuniao-de-urgencia-entre-a-

abic-e-a-fct) 

http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/392-comunicado-da-abic-sobre-o-concurso-de-bolsas-de-doutoramento-2013
http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/392-comunicado-da-abic-sobre-o-concurso-de-bolsas-de-doutoramento-2013
http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/392-comunicado-da-abic-sobre-o-concurso-de-bolsas-de-doutoramento-2013
http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/394-petition-demanding-the-call-for-applications-2013
http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/394-petition-demanding-the-call-for-applications-2013
http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/394-petition-demanding-the-call-for-applications-2013
http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/396-abic-recolhe-mais-de-4000-assinaturas
http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/396-abic-recolhe-mais-de-4000-assinaturas
http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/410-peticao-da-abic-discutida-em-comissao-parlamentar
http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/410-peticao-da-abic-discutida-em-comissao-parlamentar
http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/410-peticao-da-abic-discutida-em-comissao-parlamentar
http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/407-comunicado-abic
http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/407-comunicado-abic
http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/405-reuniao-de-urgencia-entre-a-abic-e-a-fc
http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/405-reuniao-de-urgencia-entre-a-abic-e-a-fc
http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/405-reuniao-de-urgencia-entre-a-abic-e-a-fc
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Posição sobre a resposta da FCT à petição da ABIC (http://www.abic-

online.org/index.php/component/content/article/14/403-peticao-da-abic-na-ar-e-

resposta-da-fct) 

Posição sobre a abertura dos concursos (http://www.abic-

online.org/index.php/component/content/article/14/400-a-abic-e-os-concursos-de-

bolsas-2013) 

 

 

Ações pela divulgação dos resultados do concurso 2013 de bolsas individuais da FCT: 

Comunicado exigindo a divulgação dos resultados do concurso (http://www.abic-

online.org/index.php/component/content/article/14/419-2014-01-09-10-21-50) 

Envio de Carta à FCT sobre o concurso de Bolsas e comunicado (http://www.abic-

online.org/index.php/component/content/article/417-concurso-de-bolsas-2013) 

Lançamento de um contador do tempo até ao prazo para início das bolsas e, depois, do 

tempo de atraso no pagamento das bolsas (http://aindasemresultados.pt.vu/) 

 

Sobre os resultados do concurso Investigador FCT: 

Posição (http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/414-2013-

12-04-14-36-24) 

Divulgação da disponibilidade da FENPROF para apoiar juridicamente a contestação ao 

concurso Investigador FCT (http://www.abic-

online.org/index.php/component/content/article/14/416-2013-12-17-16-41-14) 

9 Dez 2013 - Demonstração de solidariedade com os afectados pelos resultados do 

concurso Investigador FCT na primeira reunião da Plataforma do Emprego Científico 

 

Denúncia dos cortes associados aos resultados do concurso 2013 de bolsas individuais da FCT, 

e outros problemas: 

29 Jan 2014 - Ações de luta diversas no âmbito da discussão em plenário da AR da 

petição da ABIC (http://www.abic-

online.org/index.php/component/content/article/14/433-2014-01-30-00-32-50) Ação de 

http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/403-peticao-da-abic-na-ar-e-resposta-da-fct
http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/403-peticao-da-abic-na-ar-e-resposta-da-fct
http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/403-peticao-da-abic-na-ar-e-resposta-da-fct
http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/400-a-abic-e-os-concursos-de-bolsas-2013
http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/400-a-abic-e-os-concursos-de-bolsas-2013
http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/400-a-abic-e-os-concursos-de-bolsas-2013
http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/419-2014-01-09-10-21-50
http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/419-2014-01-09-10-21-50
http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/417-concurso-de-bolsas-2013
http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/417-concurso-de-bolsas-2013
http://aindasemresultados.pt.vu/
http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/414-2013-12-04-14-36-24
http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/414-2013-12-04-14-36-24
http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/416-2013-12-17-16-41-14
http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/416-2013-12-17-16-41-14
http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/433-2014-01-30-00-32-50
http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/433-2014-01-30-00-32-50
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protesto em Lisboa, Coimbra, Aveiro, Porto  e Edimburgo contra a redução na atribuição 

de bolsas 

Posição sobre as alterações administrativas pela FCT à ordenação dos painéis 

(http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/430-o-protesto-

continua) 

Subscrição de carta à AR, juntamente com vários sindicatos, sobre os cortes de 42M€ no 

Ensino Superior 

Pedidos de reunião a várias entidades do SCTN sobre o concurso de bolsas 

21 de Janeiro de 2014 - Concentração Nacional de candidatos, bolseiros e outros 

membros da comunidade científica (http://www.abic-

online.org/index.php/component/content/article/14/429-2014-01-22-00-55-13) 

Comunicado sobre os resultados do concurso de bolsas individuais (http://www.abic-

online.org/index.php/component/content/article/14/422-2014-01-15-11-53-42) 

Compilação dos resultados do concurso de bolsas individuais com um inquérito online 

(http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/420-comunicado-

concurso-individual-de-bolsas-2013) 

 

Posição sobre o reforço de bolsas conseguido: 

comunicado sobre o anúncio (http://www.abic-

online.org/index.php/component/content/article/438-2014-02-21-17-05-20) 

posição (http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/440-2014-03-

14-23-34-20) 

 

Reuniões com diversas entidades sobre o concurso 2013 de bolsas individuais da FCT e os seus 

resultados: 

18 Mar 2014 - Reunião com o CRUP (http://www.abic-

online.org/index.php/component/content/article/14/441-2014-03-21-15-53-47) 

12 Fev. 2014 - Reunião com Secretário do CLA 

Contacto com o Provedor do Bolseiro (http://www.abic-

online.org/index.php/component/content/article/14/434-carta-ao-provedor-do-bolseiro) 

http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/430-o-protesto-continua
http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/430-o-protesto-continua
http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/429-2014-01-22-00-55-13
http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/429-2014-01-22-00-55-13
http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/422-2014-01-15-11-53-42
http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/422-2014-01-15-11-53-42
http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/420-comunicado-concurso-individual-de-bolsas-2013
http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/420-comunicado-concurso-individual-de-bolsas-2013
http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/438-2014-02-21-17-05-20
http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/438-2014-02-21-17-05-20
http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/440-2014-03-14-23-34-20
http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/440-2014-03-14-23-34-20
http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/441-2014-03-21-15-53-47
http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/441-2014-03-21-15-53-47
http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/434-carta-ao-provedor-do-bolseiro
http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/434-carta-ao-provedor-do-bolseiro


Associação dos Bolseiros de Investigação Científica                                                                                                                                          
Relatório de Atividades 
2013/2014 
 

Assembleia Geral da ABIC 2014 

Universidade de Aveiro                                                 7 

divulgação da resposta (http://www.abic-

online.org/index.php/component/content/article/14/435-2014-02-11-15-52-48) 

21 Dez 2013 e 21 Jan 2014 - Reuniões sobre um eventual encontro sobre o Emprego 

Científico com FENPROF, SNESup, OTC e Plataforma pelo Emprego Científico 

31 Jan 2014 - Reunião com jurista do SNESup sobre resultados do concurso de bolsas 

individuais 

19 Fev. 2014 - Audição na Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura 

 

Denúncia das reduções remuneratórias aplicadas a bolseiros com justificação equivalente à dos 

trabalhadores com vínculo laboral na Administração Pública 

Comunicados 

http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/437-2014-02-21-

11-12-20 

http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/436-2014-02-18-

19-01-27 

 

Participação em reuniões de bolseiros (que não referidas abaixo na atividade dos núcleos): 

17 Jan 2014 - Reunião de bolseiros na FCUL 

26 Jul 2013 - Reunião de bolseiros no LIP 

19 Jun 2013 - Reunião de bolseiros na FLetras da UL 

6 Mai 2013 - Reunião de bolseiros na FCT-UNL 

 

Intervenções e contactos com outras organizações: 

25 a 29 Mar 2014 - Participação no Eurodoc’14, em Budapeste 

(http://www.eurodoc2014budapest.hu/index) 

Integramos a Plataforma 40x25, de comemoração dos 40 anos do 25 de Abril 

5 Fev. 2014 - Reunião com a CPQTC para a cedência de espaço 

21 Dez 2013 - Participação no Fórum Anual de Graduados Portugueses no Estrangeiro 

(GraPE) 

http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/435-2014-02-11-15-52-48
http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/435-2014-02-11-15-52-48
http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/437-2014-02-21-11-12-20
http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/437-2014-02-21-11-12-20
http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/436-2014-02-18-19-01-27
http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/436-2014-02-18-19-01-27
http://www.eurodoc2014budapest.hu/index
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8 Dez 2013 - Intervenção na Convenção Democrática Nacional “Por um Portugal 

Soberano e Desenvolvido” 

8 Out 2013 - Reunião com CPQTC 

4 Jul 2013 - Reunião com os Precários Inflexíveis 

22 Mar 2013 - Participação na Audição Parlamentar sobre Laboratórios Associados 

11 Mar 2013 - Reunião com Interjovem (http://www.abic-

online.org/index.php/component/content/article/14/369-reuniao-da-interjovem-com-a-

abic) 

Realização da Eurodoc’13 - Conferência e Assembleia Geral da Eurodoc - em Lisboa de 4 

a 7 de Abril de 2013 (http://www.abic-

online.org/index.php/component/content/article/14/370-conferencia-internacional-

eurodoc13; http://lisbon2013.abic-online.org/) 

Reunião GP-PCP Covilhã a 24 Fev. e Lisboa a 17 de Janeiro 

Reunião com PCP a 23 Julho 

Reunião com PEV no Porto a 14 de Janeiro, com Copresidente dos Verdes Europeu 

Audiência do BE a 20 de Dezembro 

Reunião com Elza Pais do PS a 2 de Outubro 

 

Participação em lutas de âmbito não exclusivo de bolseiros e outros trabalhadores científicos: 

1 Fev. 2014 - Participação na Manif descentralizada da CGTP 

26 Nov 2013 - Participação nos protestos contra o Orçamento do Estado, concentrando 

por todo o país nos locais designados pela CGTP-IN (http://www.abic-

online.org/index.php/component/content/article/14/413-2013-11-22-19-57-34) 

19 Out 2013 - Participação nos protestos convocados pela CGTP para as pontes de 

Lisboa e Porto 

27 Jun 2013 - Participação na Greve Geral (http://www.abic-

online.org/index.php/component/content/article/14/390-apelo-a-participacao-na-greve-

geral) 

Participação nas comemorações do 1º de Maio - Dia do Trabalhador (http://www.abic-

online.org/index.php/component/content/article/14/376-todos-ao-1o-de-maio) 

http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/369-reuniao-da-interjovem-com-a-abic
http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/369-reuniao-da-interjovem-com-a-abic
http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/369-reuniao-da-interjovem-com-a-abic
http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/370-conferencia-internacional-eurodoc13
http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/370-conferencia-internacional-eurodoc13
http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/370-conferencia-internacional-eurodoc13
http://lisbon2013.abic-online.org/
http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/413-2013-11-22-19-57-34
http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/413-2013-11-22-19-57-34
http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/390-apelo-a-participacao-na-greve-gera
http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/390-apelo-a-participacao-na-greve-gera
http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/390-apelo-a-participacao-na-greve-gera
http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/376-todos-ao-1o-de-maio
http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/376-todos-ao-1o-de-maio
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27 Mar 2013 -Participação na Manifestação do Dia Nacional da Juventude organizada 

pela InterJovem-CGTP-IN, "Queremos trabalho com direitos" 

 

Grupos de trabalho e trabalho de direção 

Trabalho de direção 

A direção da ABIC eleita na última AG rejuvenesceu contando com muitos novos dirigentes e 

aumentou o número de total elementos. Isto permitiu aumentar a ligação a mais bolseiros e em 

mais zonas do país, ter discussões e tomadas de decisão mais participadas e representativas. 

Trouxe também desafios como a impossibilidade de se fazer reuniões da direção por via 

electrónica, algum período de adaptação dos novos membros às tarefas e processos internos da 

ABIC. 

O caráter voluntário da participação na ABIC e sua direção implica sempre que as 

disponibilidades individuais variem ao longo do mandato conforme diversas vicissitudes. Neste 

período destacaram-se a parentalidade, emigração e alteração da situação profissional, em 

particular o desemprego, como as mais importantes causas destas alterações de disponibilidade, 

afectando cerca de 10 membros da direção da ABIC. 

 

Reuniões da direção: 

29 Mar 2014 - Aveiro 

11 Jan 2014 - Coimbra 

28 Set 2013 - Lisboa 

1 Jun 2013 - Coimbra 

6 Abr 2013 - Lisboa 

 

Além dos grupos referidos individualmente mais abaixo neste documento interessa explicitar 

que os colegas do grupo da Dinamização de Núcleos e Eventos assumiram a tarefa de fazer a 

ligação aos seus núcleos, bem como acompanharam outros ainda em formação, por exemplo 

como o dos Açores. 

Já aos colegas da Presidência ficaram principalmente as tarefas de acompanhar os grupos de 

trabalho, procurar coordenar/dinamizar as discussões internas e o desenvolvimento das 

atividades, e acompanhar a caixa de email geral da ABIC. Neste último ponto tem-se verificado 

uma dificuldade em responder atempadamente a todos os contactos que chegam à ABIC. 
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Documentação e Estudos 

As atividades do grupo de documentação e estudos durante o ano de 2013 centraram-se 

fundamentalmente em: 

Preparar o guião para o inquérito a nível nacional que tem como objetivo caracterizar a 

situação dos bolseiros, a implementar no primeiro semestre de 2014; 

Compilar e organizar um repositório de documentos da ABIC; 

Redigir uma Carta Aberta sobre a ciência em Portugal e compilar uma lista de 

personalidades a convidar a subscrevê-la. 

Relativamente à preparação do inquérito aos bolseiros, foram compilados os resultados de 

vários inquéritos realizados pela ABIC e núcleos de bolseiros associados, bem como outros 

documentos relevantes na literatura científica publicada em Portugal nesta área, os quais 

serviram de base para a construção do guião. Foram igualmente contactados colaboradores 

com experiência nestes temas, nomeadamente a Ana Delicado e o Alfredo Campos, que serão 

posteriormente envolvidos nos trabalhos, de acordo com a sua disponibilidade. O guião do 

inquérito foi posto à discussão na Direção da ABIC e está em fase final de preparação para ser 

implementado no servidor. Esta tarefa sofreu algum atraso devido a problemas informáticos em 

fase de resolução e à necessidade de formação de colaboradores para trabalhar com o software. 

Note-se que, após disponibilização e divulgação do inquérito para resposta, a fase seguinte 

(compilação das respostas, tratamento estatístico, elaboração de relatório) irá requerer um 

reforço do capital humano associado a estas tarefas.  

Adicionalmente, foi criada uma pasta de dropbox para alojamento provisório do repositório de 

documentos digitais da ABIC. O repositório tem sido atualizado com os documentos circulados 

por e-mail durante a presente Direção da ABIC e inclui ainda aqueles contidos no arquivo 

existente no backoffice do website da ABIC. Está em curso a recolha e arquivo dos documentos 

das Direções anteriores. Após resolução das questões informáticas associadas ao website e 

servidor, pretende-se que o repositório passe a estar alojado no servidor do website da ABIC e 

a poder ser acedido a partir deste por utilizadores autenticados. 

O Grupo de Documentação e Estudos teve ainda como tarefa a elaboração de uma Carta Aberta 

sobre a ciência em Portugal. O texto redigido foi a discussão na Direção da ABIC, tendo-se 

chegado a uma versão final para divulgação. Foi ainda compilada uma lista de personalidades a 

contactar para subscrever a Carta. Prevê-se que os contactos sejam iniciados brevemente. 

Salienta-se, ainda, que o grupo de trabalho é constituído por apenas três pessoas e que, por 

razões pessoais distintas (licença de maternidade, mudança de país), teve limitações à sua ação, 

em particular no 2º semestre do presente mandato.  
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Comunicação, Informação e Imagem 

O balanço que o Grupo de Comunicação, Informação e Imagem faz do último ano de atividades 

é positivo. 

Foi garantida a manutenção e atualização da informação aos bolseiros nos diversos canais de 

comunicação online da ABIC - página web, Facebook e Fórum dos Bolseiros. A divulgação e 

apelo à participação dos Bolseiros nas diversas iniciativas promovidas pela ABIC, ou outras 

entidades com as quais a ABIC tem protocolos, foi sempre uma prioridade do Grupo. Esse facto 

reflete-se no número crescente de pessoas que tem visitado os recursos online da ABIC, sendo 

disso exemplo o aumento em 63% de utilizadores que se “associaram” à página do Facebook (a 

10 de Março de 2013 havia cerca de 5800 “likes”, e a 25 de Março do corrente ano esse número 

rondava os 9450). A maior afluência de utilizadores, com um aumento de 1000 “likes”, registou-

se no período entre Julho e Setembro de 2013, assim como na 2ª quinzena de Janeiro de 2014, 

coincidindo com a época de abertura e saída de resultados do concurso individual de Bolsas da 

FCT, respectivamente. Também a utilização de um outro recurso online da ABIC, o Fórum dos 

Bolseiros, registou um recorde de utilizadores online no dia 13 de Janeiro de 2014, momentos 

antes de serem conhecidos os resultados do concurso individual de Bolsas. Estes dois recursos – 

o Facebook e o Fórum – têm sido os meios mais utilizados pelos Bolseiros para entrar em 

contacto com a ABIC, colocando dúvidas/ questões às quais o Grupo de Comunicação, 

Informação e Imagem em colaboração com o Grupo de Apoio ao Bolseiro, tem tentado dar 

resposta atempadamente. 

Para todas as iniciativas promovidas pela ABIC, foram criados cartazes de divulgação, tendo 

sido disponibilizados online ou em papel pelas várias Instituições I&D. O balanço de todas essas 

iniciativas, ou tomadas de posição sobre assuntos do interesse dos Bolseiros, foi sempre 

disponibilizado pelos três canais online da ABIC, e pelo envio de e-mails para a mailing list da 

ABIC, através de Comunicados da Direção. 

Num futuro próximo, o Grupo compromete-se a cumprir com outras responsabilidades ainda 

não executadas, tais como publicação do Info ABIC e da atualização do template do site da 

Associação. 

 

Fruto de uma maior intervenção e resultado de uma campanha estruturada de comunicação 

com os diferentes órgãos de comunicação social, a presença da Associação dos Bolseiros de 

Investigação Científica no espaço mediático aumentou exponencialmente tanto em número de 

artigos/peças veiculados, como na variedade de formatos informativos. 

A prova está no facto de a frequência das posições da ABIC nos jornais nacionais (como Correio 

da Manhã, Público, Jornal de Notícias, Diário de Notícias, Sol, I ou Expresso) ter ultrapassado a 

centena de artigos. Ao mesmo tempo, verifica-se como foi possível ainda fazer chegar a voz da 

associação aos diferentes meios radiofónicos (como a Rádio Renascença, TSF ou RDP), bem 
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como aos diferentes meios televisivos (como RTP, SIC, TVI, CMTV ou  Porto Canal). Não 

desligado do que são as realidades locais e regionais da ABIC, verifica-se ainda relevante 

salientar a transmissão das posições dos bolseiros em diferentes formatos de comunicação 

regionais e nos órgãos oficiais académicos e universitários (como Jornal Universitário de 

Coimbra – A Cabra, Rádio Universidade de Coimbra, JornalismoPortoNet, Rádio Universitária do 

Minho ou Canal Superior). 

Igualmente importante, no que concerne à visibilidade da posição dos bolseiros, revela-se a 

participação dos membros da ABIC em outras configurações de informação que não a notícia ou 

reportagem. Assim, contam-se variados pedidos de opinião escrita para jornais e meios online, 

entrevistas para o formato escrito, radiofónico e televisivo, e a participação como interlocutores 

principais em diversos formatos de debate. 

 

Secretariado 

As atividades do secretariado da ABIC durante o ano de 2013 centraram-se fundamentalmente 

em: 

1. Gerir o e-mail do secretariado; 

2. Fazer a gestão de sócios (inscrição e pagamento de quotas); 

3. Verificar a correspondência do apartado da ABIC e organizar o respectivo arquivo; 

4. Funções de tesouraria: ordens de pagamento de serviços, compras e reembolsos; 

5. Funções de contabilidade: acompanhamento dos movimentos de débito e crédito, e 

organização dos respectivos recibos; 

6. Realização do relatório de contas; 

A plataforma electrónica de gestão de sócios funcionou normalmente para a gestão diária. Pelo 

terceiro ano consecutivo verificou-se um aumento do pagamento de quotas relativamente ao 

ano anterior. Foi igualmente claro que o pagamento de quotas e entrada de novos sócios ficou 

associada às atividades da ABIC com maior visibilidade (manifestações, comunicados, etc.). 

Alguns sócios com vários anos de atraso no pagamento foram também ao longo do ano fazendo 

os pagamentos em dívida.   

Na tabela seguinte é apresentado o resumo da situação dos sócios da ABIC em Janeiro de 2014 

em comparação com o mesmo mês de 2012 e 2013.  
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 2012 2013 2014 

nº de novos sócios  69 87 85 

nº de sócios com quota em dia  87 133 149 

nº de quotizações pagas 111 208 238 

nº de sócios com quotas em falta 568 592 628 

nº total de sócios pendentes 53 71 71 

 

Apoio ao Bolseiro 

A atual direção mobilizou seis dos seus membros para o grupo de apoio ao bolseiro procurando 

dar continuidade ao trabalho realizado em mandatos anteriores. 

O email disponibilizado pela ABIC para responder às dúvidas dos bolseiros e ajudar a resolver 

problemas diversos que estes enfrentam, quer com a FCT quer com as universidades e 

unidades de investigação, é muito utilizado pelos nossos colegas, o que demonstra a confiança 

que depositam na ABIC. Neste mandato, que completa agora um ano, respondemos a cerca de 

450 emails, alguns quais sobre problemas que exigiram um seguimento mais aprofundado, 

recurso a advogados, contactos com a FCT, entre outras diligências necessárias para defender 

os direitos dos bolseiros de investigação científica. 

  

Tendo em conta a atual conjuntura, que envolveu diversos cortes nos subsídios atribuídos pela 

FCT aos bolseiros e noutros compromissos assumidos como o pagamento das propinas e bench 

fees, atrasos e irregularidades diversas nos concursos, e outras repercussões diretas na vida 

dos cientistas do desinvestimento na ciência, os emails recebidos e respondidos acusam um 
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crescente descontentamento e desespero por parte daqueles que vivem de bolsas de 

investigação. Nos últimos meses, particularmente, foi muito intenso o trabalho nesta área, na 

decorrência dos dramáticos cortes no número de bolsas atribuídas nos concursos de bolsas 

individuais de doutoramento e pós-doutoramento.    

 

Contactos Institucionais 

O Grupo de trabalho deu um importante contributo nos contactos com as entidades a quem a 

ABIC solicitou reuniões e cuja concretização está na Lista de atividades. 

No início do mandato a ABIC atualizou os delegados à EURODOC e o contacto com a FMTC. 

A ABIC enviou uma delegada à AGM da Eurodoc 2014 (http://www.eurodoc2014budapest.hu/) 

de data coincidente com a AG da ABIC, e tendo como principais objectivos: pedir a isenção de 

quotas para compensar os importantes custos suportados pela ABIC com a Eurodoc’13; 

informar sobre a situação portuguesa ao nível de condições de trabalho, da mudança/cortes no 

financiamento de projetos e recursos humanos e das atividades da ABIC; estreitar relações com 

a Eurodoc e associações membro para procurar conhecer melhor a realidade noutros países da 

Europa. 

A FMTC pediu um levantamento da situação precária dos investigadores em Portugal assim 

como a propostas da Associação para remediar esta situação. A FMTC procederá a análise das 

quotas de cada organização filiada no próximo mês de Setembro, onde se espera a 

comparecência de um representante da ABIC. A FMTC teve uma renovação recente da sua 

direção e  uma modificação mais funcional dos seus estatutos pelo que se espera uma maior 

interação entre a ABIC e a FMTC nos próximos tempos. 

 

Apoio a bolseiros em mobilidade 

O levantamento dos bolseiros em mobilidade ainda não foi possível. Pedimos à FCT a listagem 

de bolseiros estrangeiros / no estrangeiro mas fomos informados de que não existem tais listas 

e de que teríamos que contactar localmente instituições, gabinetes de apoio a alunos, núcleos 

de bolseiros, etc. Reajustando os nosso planos, em Dezembro de 2013, foram pedidas, à 

Reitoria da Universidade do Porto, informações sobre o trabalho dos investigadores estrangeiros 

na UP, mas não obtivemos qualquer resposta até à data.  

  

Participámos no GraPE 2013  - 2º Fórum Anual de Graduados Portugueses no Estrangeiro, que 

valeu pela possibilidade de intervir junto dos colegas presentes para dar o conhecer o nosso 

grupo de trabalho. Tal como afirmado na nota enviada à direção após este encontro, os 

http://www.eurodoc2014budapest.hu/
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contactos com as associações organizadoras acabaram por não se proporcionar. Embora nos 

parecesse útil procurar alguma colaboração no âmbito do grupo de trabalho para os bolseiros 

estrangeiros/no estrangeiro, não se terá, contudo, perdido muito, uma vez que a nossa 

percepção foi que estamos sintonizados de forma completamente diferente, se não mesmo 

contrária, em alguns casos.  

Ainda em Dezembro de 2013, numa reunião de bolseiros dinamizada pelo Núcleo do Porto da 

ABIC, em que participaram maioritariamente bolseiros em mobilidade, quer bolseiros 

estrangeiros em Portugal quer bolseiros portugueses em instituições estrangeiras, tivemos a 

oportunidade de apresentar a ABIC junto deste público concreto e de discutir alguns problemas 

específicos, como por exemplo, a questão das equivalências estrangeiras. 

Até agora, procedeu-se à tradução de uma FAQ, necessária para responder à questão posta por 

um bolseiro estrangeiro. Sugerimos que esta articulação com o grupo de apoio ao bolseiro se 

mantenha e sugerimos ainda que  se selecionem os textos mais pertinentes para irmos 

traduzindo e aumentando gradualmente a informação bilingue na página da ABIC. 

 

Atividade dos Núcleos 

Núcleo de Bolseiros de Investigação da Universidade de Aveiro (NBIUA) 

Participação mês de luta da Associação dos Bolseiros de Investigação Científica (ABIC) 

através da realização de um fotoprotesto no dia 23 de Maio de 2012. 

Participação na ação de protesto de bolseiros no dia 20 de Junho frente à FCT.  

Organização da marcha pela ciência desde a reitoria da UA até à Praça Melo Freitas no 

dia 27 de Junho de 2013 com a participação de dezenas de bolseiros. 

Elaboração e envio de um relatório com propostas de alteração ao Regulamento de 

Bolsas de Investigação na FCT que se encontrava em discussão pública. 

Participação na Concentração de Bolseiros em Lisboa frente à FCT no dia 9 de Janeiro 

de 2014. 

Realização de uma fotorreportagem no dia 29 de Janeiro, o dia em que foi à Assembleia 

da República a petição da ABIC. 

Participação na iniciativa de 1 de Fevereiro de 2014 da CGTP-In. 

Realização de um debate conjunto entre a ABIC e o SPRC intitulado Ciência:  

Que Futuro! 
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Reunião com o Sr. Provedor do estudante da UA no dia 5 de Fevereiro de 2014, onde 

foram abordados os diversos problemas que afetam os bolseiros na UA. 

Reunião com o representante dos estudantes de Doutoramento no Conselho Geral da 

UA no dia 27 de Fevereiro de 2014. 

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

bolseiros e divulgação de informação da ABIC e outras de igual interesse.  

Manutenção da página do facebook do NBIUA. 

Organização da AG da ABIC a ser realizada no corrente mês. 

Realização da Assembleia Geral do NBIUA no dia 5 de Março onde foram eleitos os 

órgãos do NBIUA. 

Reunião no dia 12 de Março com o Vice-presidente da Associação Académica da 

Universidade de Aveiro, João Feliciano, onde foram abordados os problemas preocupam os 

Bolseiros da UA bem como possíveis iniciativas a serem realizadas em conjunto. 

 

Núcleo do Porto 

 Para além de manter uma comunicação regular com os bolseiros através da sua lista de correio, 

divulgando as posições e iniciativas da ABIC, o núcleo do Porto procurou igualmente sustentar 

esse diálogo numa prática de reunião coletiva, sem uma periodicidade pré-definida, 

acontecendo antes ao ritmo das necessidades sentidas.  

 O núcleo reuniu três vezes: i) a 22/04/2013; ii) a 27/12/2013; iii) 20/01/2014. Nestas reuniões, 

entre as questões que mais inquietaram os bolseiros do Porto, destacam-se as seguintes: 

 

a necessidade da existência de núcleos de apoio ao bolseiro - se não em todas as 

instituições da Universidade do Porto (UP), pelo menos centralizado na Reitoria. 

a cobrança de propinas diretamente aos bolseiros na Faculdade de Engenharia da 

Universidade do Porto (FEUP); 

os resultados e processo relativos aos concursos de bolsas da FCT. 

 

A participação média nas reuniões do núcleo rondou as 10-15 pessoas, pelo que se sente que 

há ainda um trabalho importante a fazer no sentido de envolver os bolseiros na discussão 

coletiva no âmbito da ABIC, não havendo um núcleo base que participe sempre nas reuniões 
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(uma boa parte dos participantes é diferente de reunião para reunião, o que, por outro lado, 

contribuiu para um considerável aumento dos integrantes da nossa lista de correio.) 

 No sentido de dar resposta a parte das inquietações levantadas em reunião pelos bolseiros, o 

núcleo do Porto solicitou à Equipa Reitoral da UP uma reunião com o responsável para a I&D. A 

referida reunião teve lugar a 04/08/2013, tendo sido aí abordada a necessidade de corrigir a 

situação de cobrança de propinas na FEUP e colocada a questão da utilidade de um serviço de 

apoio específico aos bolseiros de investigação. Conseguiu atingir-se nesse encontro uma 

importante sintonia de posições relativamente às matérias então discutidas.  

 As restantes preocupações dos bolseiros foram acolhidas no âmbito da contestação e 

acompanhamento do processo dos concursos de bolsas. 

 No quadro da sua atividade, o núcleo do Porto da ABIC procurou ainda desenvolver uma 

continuada mobilização junto dos bolseiros do Porto para a participação em diferentes ações de 

protesto, quer no âmbito específico da atuação da ABIC, quer no quadro mais geral das ações 

unitárias dentro do movimento sindical, entre as quais: 

 

no desfile do 25 de abril (2013); 

no desfile do 1º de maio (2103);  

no Fotoprotesto da ABIC, que teve lugar também durante o mês de maio de 2013; 

na Marcha “Por Abril, Contra a Exploração e o Empobrecimento”, organizada pela CGTP, 

no dia 19/10/2103; 

na manifestação nacional organizada pela ABIC no dia 21/01/2104; 

numa ação local de colocação de faixas pela Ciência (IBMC, 29/01/2104); 

numa reunião geral de estudantes de doutoramento da FAUP (29/01/2013). 

na iniciativa da CGTP “Dia Nacional de Luta contra a Exploração e o Empobrecimento”, 

no dia 01/02/2014; 

 

 O núcleo do Porto da ABIC fez-se ainda representar e participou ativamente num projeto da 

iniciativa de um grupo de bolseiros do Porto, com vista à produção de um vídeo para 

sensibilização da opinião pública relativamente à percepção do trabalho dos bolseiros de 

investigação como trabalho efetivo. Nesse âmbito, participou numa reunião a 07/05/2013 A 

organização do projeto não deu, contudo, continuidade à referida iniciativa. 
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 No âmbito de convites institucionais, o núcleo do Porto esteve, em representação da Direção da 

ABIC, nos seguintes eventos: i) no 2º Fórum Anual de Graduados Portugueses no Estrangeiro  

(GRApe), da iniciativa conjunta da PAPS (Portuguese American Post-Graduate Society), PARSUK 

(Portuguese Association of Researchers and Students in the UK) e AGRAFr (Association des 

Diplomés Portugais en France), o qual teve lugar em 21/12/2103; ii) numa reunião, a 

06/01/2014, organizada pelo Partido Ecologista “Os Verdes” com a presença da Copresidente do 

Verdes Europeus, Monica Frassoni. 

 A solicitação de um grupo de candidatos ao concurso de bolsas individuais 2013 (Painel de 

Ciências do Mar), o núcleo do Porto reuniu com esses colegas no sentido de os ouvir sobre as 

suas preocupações relativas ao concurso em questão. A reunião teve lugar a 05/03/2014. 

  No quadro dos contactos com a comunicação social, o núcleo do Porto foi entrevistado para 

uma reportagem do jornal online “Jornalismo Porto Net”, emitida a 15 de março de 2014. 

 

Núcleo da Covilhã 

Participação no mês de luta da ABIC e realização do respectivo fotoprotesto no dia 23 de Maio 

de 2012. 

Participação na ação de protesto de bolseiros no dia 20 de Junho em Lisboa. 

Participação na manifestação nacional organizada pela ABIC no dia 21de Janeiro de 2014. 

Realização do debate intitulado “Ciência: Que Futuro!” no dia 19 de Março de 2014. 

Colocação de uma faixa pela ciência na UBI 

Participação na Marcha “Por Abril, Contra a Exploração e o Empobrecimento”. 

Participação “Dia Nacional de Luta contra a Exploração e o Empobrecimento”. 

Realização de duas reuniões do núcleo. 

 

Núcleo de Évora 

Ponto de situação 

Neste momento não existe em Évora algo a que possamos chamar de “Núcleo de 

Bolseiros”; 

A atividade da ABIC nesta zona, até ao momento, resume-se à atuação do membro da 

direção; 
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Os esforços realizados passam sobretudo pela divulgação da linha de atuação e 

atividades da ABIC, tendo como objetivo a possibilidade de “recrutar” elementos que possam 

dar um contributo para estender a implementação da ABIC; 

 

As atividades desenvolvidas são de três tipos: 

Realização de reuniões; 

Comunicação regular com os bolseiros através da recém-criada plataforma: abic-

evora@googlegroups.com 

Elaboração de uma lista de contactos. 

 

Reuniões 

1ª reunião da ABIC-Évora, dia 11 de Dezembro às 18:30h na sala 138 do Colégio Luís António 

Verney, com a presença do André Janeco, (20 pessoas presentes). 

2ª reunião da ABIC-Évora, dia 16 de Maio ás 19h na sala 170 do colégio Luís António Verney 

com a presença da Maria Dávila (5 pessoas presentes); 

 

Googlegroups 

O objetivo desta plataforma de comunicação é a  “Ligação da Associação de Bolseiros de 

Investigação Científica (ABIC) com os bolseiros de Évora. Pretende-se tornar esta área de 

discussão o ponto de partida para a criação de um Núcleo de Bolseiros de Investigação em 

Évora.” 

Esta plataforma conta neste momento com 28 membros. 

Alguns dos tópicos divulgados e discutidos foram, entre outros: 

28 Março - DIA NACIONAL DA JUVENTUDE 

Assembleia Geral Ordinária da ABIC 

Nova iniciativa de protesto da ABIC 

COMUNICADO: Grupo de bolseiros da ACP - Precários Inflexíveis lança a campanha "Por 

um contrato de trabalho!" 

ABIC no "Prós e Contras" de hoje 

mailto:abic-evora@googlegroups.com
mailto:abic-evora@googlegroups.com
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Conclusão do Mês de Luta dos Bolseiros de Investigação e Concentração 

29 Abril. Lançamento da Iniciativa de luta da ABIC - "O Futuro Não Se Constrói Com 

Ciência Precária" 

Todos ao 1º de Maio! 

Financiamento de Projetos Estratégicos 2013-2014 

Postal reivindicativo 

Considera-se que este fórum de divulgação e discussão é útil mas o balanço global é que peca 

bastante pela fraca participação dos membros. 

 

Dificuldades 

 A Universidade de Évora encontra-se dividida por vários polos que distam entre eles vários 

quilómetros. O membro da direção em Évora trabalha no polo agrário que é o mais “isolado” de 

todos, fica a 8 Km de Évora pelo que é difícil contactar diretamente pessoas de outros locais. 

Pontos positivos 

A divulgação das iniciativas da ABIC tem sido realizada com regularidade e comentada pelo que 

é seguro afirmar que Évora já pode ser colocada no mapa da ABIC de atuação da ABIC. 

Existem boas pesrpetivas de crescimento para o futuro. 

 

Núcleo de Coimbra 

Divulgação regular dos comunicados e iniciativas da ABIC através da sua mailing list e do 

Facebook. A mailing list do núcleo de Coimbra tem cerca de 460 contactos e o Facebook 340 

seguidores; 

Realização de 5 reuniões do Núcleo de Coimbra, distribuídas pelos 3 Pólos da Universidade de 

Coimbra; 

Participação na Comissão de Organização das Comemorações do 25 de Abril 2013 em Coimbra; 

Participação nas iniciativas do “Maio: mês de luta” da ABIC com a realização de uma 

concentração e fotoprotesto (21/05/2013). Estiveram presentes cerca de 80 bolseiros; 

Participação na Greve Geral (27/06/2013); 

Reunião com o Reitor da Universidade de Coimbra (05/07/2013); 
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Participação no debate “2014: A política nacional de investigação científica”, promovido pela 

ABIC e pelo SPRC (13/11/2013); 

Participação nas iniciativas descentralizadas “Contra o desinvestimento na ciência” da ABIC com 

a realização de uma concentração e entrega de postais ao Provedor do Bolseiro (29/01/2014). 

Estiveram presentes cerca de 80 bolseiros; 

Participação nas diversas ações promovidas pela CGTP. 


