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Propesta de protocolo de ceoperaçãc entre a Assoeiação de Bolseiros de lnvestigação

Científica {ABIC} e o gndicats ftâcisnal da Ensino $uperior {SNESUP}

$endo a ABIC a única organiza$a nãc goyÊrn-;ï:ental =presentativa dcs bclseiros d* investÇaçãa a

nível nacional,

Reconhecendo o irnportante trabalho que tem vindo a ser desenvolvida pelo SNESUP no âmbito do

Ensino Superior e da lnvestigação Científica em cuias çarreiras a maiaria das att$ais bclseiros darerá

vir a ser integrada,

ïendo em vista uma mais estreita colaboração entre a ABIC e os sindicatos de maior expressão no

universo do Ensino Superior e da lnvestigação Científica no no*so país,

Estabelece-se entre esta duas o€anizagões o segui*tÊ protccclo de cooperação que será assinado

pelas direcções de ambas a: arganizações:

1. a ABIC fornecerá ac SHESUP a hrforrna$o estatística mais relevante de que dispõe e que esteja

autoÍizada a divulgar sobre o uniyerso dos bobeiros de invesfipção cientifua abrangidas pelo Estatuto

do Bolselro de lwestigação;

, ?. a ABIC diryonibilizará outra infosnação cuF rïlFf r3lev.qqte ou 3ï" lh" 
t j?. p"d-i9" pelo SNESUP ro

ãmbito deste grotocolo de cooperação, assegurando a protecção de dados dos bolseircs seus

asssciados;

3. uma delegação da ABIC estani disponÍvel discutir com a direcção do SNESUP e para participer

cs*;Íntamente com este sindicato em nqociações com a tutela gbre matérias que seiam araliadas

pcr ambas as direcções ccms de inleresse comum e scbre:s gcais exista conscnãncia de posi$es das

duas organizações;

4. e â}lC fará referência ao apoio do SNESUP na sua página da lnternet, nomeadamente no Fórum de

N*tícias ou autre julgado adequadc, berç csmo nss bcletins informativos publicadcs pel* Âsscciação;

5. a ABIC catocaré *a sua pégina weã uma referência às ra*tage*s dc sindicãlizaçãc dos proftssic*ais do

fnsino Superior e da lnvestigaçâo que incluini urna ligação para o site do SNESUP na lntÊmsq
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Ë. o SNESUP disponibilizará à ÀBlC informação scbre propcstas de negociação em curse com a tutela,

relativas às carreiras do Ensino Supericr e de lnvestigação bem como scbre ç[tras matérias que sej*r:

do interesse dos bolseiros de investigação;

?. a SNESUP disponibilizará à ABIC pareceres jurídiccs relativss à interpretaçãe de diplomas legais

aplicáveis ao universo dos bolseiroq tais como estatutos e regulamentos de bolsas; poderá ser defìnidr

em acordo posterior entre as direcções da ABIC e do SNESUP um número limite de casos atendíveis as

abrigo deste ponto;

Ë. nos casos qüe ambas as direcções csnsiderem devid=merte j*stificados, a SHESUP dará apoio iarídico

à ABIC Ee atendimento de queixas particulares de bclseircs e na rtsolução de possíveis contencicsas

daí resultantes;

9. relativamente às queixas de bclseiros ou da própÍa ABtÇ relativamente a terceiros, que arabas as

direcções ccnsiderem adequado levar a tribunal, e SHESUF prestará asistència jurídica *e âgnbito do

rcpectivo prccesso judicial;

1$. o número máximo de casos atendÍveis ao abrigo dos dois pontos anteriores do presente acsrdo não

deserá ultapassar, e*n rnáfia, dois por ano durante a períods deyigÊncia deste aeordo;

11. a ABIC podeni divulgpr através dos meic: de comuricação a qüe tËr:r acsso, os Pareceres *btÈlos e o

desfecho dos contenci*sos de bolseiros =t=ndidss 
ac ahriSo deste accrdo;

-.-:- - 12. a ceÉraçâc do preente protocclcserri divulg?da*innsdntg-frsÌ6eral deasseeiadasd*A8lC;

13. o presente protocalo em moÍnento algum comprcmete c SHESUP com as posições assumidas pel+

âSaC, da mesma forma que eÍn momento algum a ABIC estará vinculada ãs posiç&s defiendidas pelr

g{ESUP; a defesa das posições de cada uma das organizações, na eventualidade de serem distintas, nãc

ctrnprcmete o presente Protocolo;

14. e presente protocclo vigomré por temgo indÊttryâinado, até denúncia de uraa das partes.

Lisboa, 18 de Janeiro de 2g1O
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