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Edital PTDC/DIR-OUT/32353/2017– Investigador Doutorado – Júnior 

 

 

 

ATA 2 

 

 

1. Em resposta ao edital PTDC/DIR-OUT/32353/2017– Investigador Doutorado – Júnior fo-

ram recebidas as seguintes três candidaturas: 

- Eduardo Magrani 

- Rita Monteiro Mourão 

- Rúben Ramião 

 

2. Após esclarecimentos adicionais, solicitados pelo júri aos candidatos em sessão remota 

de 21 de setembro de 2020, todos os candidatos foram admitidos, considerando-se que 

satisfaziam as condições do n.º 6 do Edital. 

 

3. Considerando os critérios de avaliação constantes do n.º 13 do edital, o júri procedeu 

à avaliação do percurso científico e curricular, incidindo sobre a relevância e qualidade: 

 

a) Das habilitações académicas; 

b) Da produção científica e tecnológica dos últimos cinco anos considerada mais rele-

vante e adequada ao projeto a desenvolver; 

c) Das atividades de investigação, incluindo a investigação aplicada ou baseada na 

prática, desenvolvidas nos últimos cinco anos e consideradas de maior impacto pelo 

candidato e relevantes para o projeto a desenvolver, incluindo a participação em 

projetos de investigação a nível nacional e internacional e a participação em redes 

e parcerias internacionais;  

d) Das atividades de extensão e de disseminação do conhecimento nos últimos cinco 

anos, designadamente no contexto da promoção da cultura e das práticas científicas, 

consideradas de maior relevância pelo candidato; e  

e) Das atividades de gestão de ciência, tecnologia e inovac ̧ão comprovada na obser-

vação e análise do sistema científico e tecnológico ou do ensino superior, em Por-

tugal e no estrangeiro. 
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4. O sistema de classificação dos candidatos é expresso numa escala de 1,0 a 5,0 pontos 

para cada critério analisado, e resulta da aplicação das respetivas ponderações especí-

ficas. A posição só poderá ser atribuída a candidatos cuja classificação final seja igual 

ou superior a 4,0 pontos. 

 

5. As pontuações atribuídas por cada membro do júri constam da tabela 1, em anexo. 

 

6. Da avaliação resulta a seguinte lista ordenada: 

 

1.º - Eduardo Magrani: total de 4,48 pontos. 

2 º - Rúben Ramião: total de 3,69 pontos. 

3 º - Rita Monteiro Mourão: total de 3,52 pontos. 

 

7. A pontuação atribuída a cada candidato resulta do seguinte: 

 

a) Habilitações académicas 

 

Todos os candidatos são doutorados por instituições de referência merecendo, por essa 

razão, a mesma classificação. 

 

b) Produção científica e tecnológica dos últimos cinco anos considerada mais relevante e 

adequada ao projeto a desenvolver 

 

O candidato Eduardo Magrani tem, de forma muito clara, produção científica mais ade-

quada e relevante para o Projeto Legimpact do que os restantes candidatos. Os seus 

trabalhos têm versado, de forma muito evidente, matérias como a proteção de dados 

e a inteligência artificial, que são dois temas essenciais para o projeto em questão. O 

primeiro porque o Regulamento Geral de Proteção de Dados é, exatamente, um dos 

instrumentos legislativos da União Europeia com potencial para ser utilizado no teste 

da metodologia de avaliação de atos de direito da União que se pretende desenvolver. 

A inteligência artificial porque cada vez mais tem vindo a ser debatida e desenvolvida 

a possibilidade da sua utilização em exercício de avaliação legislativa.  
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A produção da candidata Rita Mourão foca-se essencialmente no comportamento orga-

nizacional e, em concreto, na comunicação organizacional e avaliação de desempenho, 

que não são temas especialmente relacionados com o projeto.  

 

A produção científica do candidato Rúben Ramião foca-se na Teoria do Direito e no 

Direito Constitucional, que também não se relaciona especialmente com as matérias da 

avaliação legislativa. De qualquer forma, admite-se que a sua produção na área do 

Direito Constitucional o habilite melhor para o Projeto Legimpact, tendo em conta as 

matérias de processo legislativo, que se integram no Direito Constitucional, e com as 

quais a avaliação legislativa está relacionada. 

 

 

c) Atividades de investigação, incluindo a investigação aplicada ou baseada na prática, 

desenvolvidas nos últimos cinco anos e consideradas de maior impacto pelo candidato 

e relevantes para o projeto a desenvolver, incluindo a participação em projetos de 

investigação a nível nacional e internacional e a participação em redes e parcerias in-

ternacionais  

 

As atividades de investigação do candidato Eduardo Magrani são, de forma muito 

clara, mais relevantes para o Projeto Legimpact em comparação com os restan-

tes candidatos. Também aqui os seus trabalhos têm versado matérias como a 

proteção de dados e a inteligência artificial, que, como se referiu, são dois te-

mas fundamentais para o Projeto Legimpact. Também aqui, a investigação da can-

didata Rita Mourão foca-se no comportamento organizacional e, em concreto, na co-

municação organizacional e avaliação de desempenho, que não são temas especial-

mente relacionados com o projeto.  

 

A investigação do candidato Rúben Ramião foca-se, como na produção científica, na 

Teoria do Direito e no Direito Constitucional, com especial enfoque na primeira. Tal 

como referido, são matérias que não se relacionam especialmente com o Projeto Le-

gimpact, embora a componente de Direito Constitucional o habilite melhor para o Pro-

jeto do que a candidata Rita Mourão. 
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d) Atividades de extensão e de disseminação do conhecimento nos últimos cinco anos, 

designadamente no contexto da promoção da cultura e das práticas científicas, consi-

deradas de maior relevância pelo candidato 

 

Todos os candidatos têm obra escrita e difundida, participam em conferências enquanto 

oradores e parecem preocupar-se em divulgar o seu conhecimento por diversas vias. 

Contudo, a disseminação do conhecimento do candidato Eduardo Magrani projeta-se de 

forma mais ambiciosa a nível internacional e global. Além disso, é evidente a utilização 

de meios informáticos para divulgação da sua investigação. Por essas razões, a sua clas-

sificação destaca-se da dos outros candidatos. 

 

Por seu turno, tanto a candidata Rita Mourão como o candidato Rúben Ramião merecem 

classificações relevantes pela sua participação na organização de eventos de divulgação 

científica.   

 

e) Atividades de gestão de ciência, tecnologia e inovac ̧ão comprovada na observac ̧ão e 

análise do sistema científico e tecnológico ou do ensino superior, em Portugal e no 

estrangeiro 

 

Todos os candidatos revelam conhecimento e participação de sistemas de ensino supe-

rior. Os candidatos Rúben Ramião e Rita Mourão têm indiscutivelmente uma melhor 

perceção do sistema científico português, mas o candidato Eduardo Magrani tem, sem 

dúvida, uma melhor observação de sistema científicos estrangeiros. 

 

A candidata com um melhor “mix” de experiências e observação de sistemas de inves-

tigação nacionais e estrangeiros é a candidata Rita Mourão, estando as restantes can-

didaturas equiparadas. 

 

8. As pontuações atribuídas por cada membro do júri constam do Anexo 1 a esta Ata n.º 

2. 

 

9. Assim, a posição propõe-se que a posição seja oferecida ao candidato Eduardo Magrani, 

que ficou classificado em primeiro lugar. 
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Lisboa, 2 de outubro de 2020 

 

 

 
 

Professor Doutor João Tiago Valente Almeida da Silveira (FD/ULisboa) 

(Presidente) 

 

 

 
 

Professor Doutor Francisco Maria Gil Fernandes Pereira Coutinho (FD/NOVA) 

 

 

 

 

 

 

 

Professor Doutor Manuel Francisco Magalhães Cabugueira (ULHT) 
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Anexo 1. – Pontuações atribuídas aos candidatos pelos membros do júri  
 
 

 

Edital PTDC/DIR-OUT/32353/2017– Investigador Doutorado – Júnior 

JTS FPC MC JTS FPC MC JTS FPC MC JTS FPC MC JTS FPC MC JTS FPC MC

Eduardo Magrani 4.25 4.5 4.5 4.75 4.5 4.25 4.75 4.75 4.5 4.5 4.5 4.25 4 4 4.25 4.55 4.525 4.375 4.48

Rita Monteiro 

Mourão
4.25 4.5 4.5 3 3 3.25 3 2.5 3 4 4.5 4 4.5 4.5 4.25 3.5 3.45 3.6 3.52

Rúben Ramião 4.25 4.5 4.5 3.5 4 3.5 3.25 2.75 3 4 4.5 3.75 4 4 4 3.675 3.775 3.625 3.69

JTS - João Tiago Silveira; FPC - Francisco Pereira Coutinho; MC - Manuel Cabugueira 

O sistema de classificação dos candidatos é expresso numa escala de 1,0 a 5,0 pontos, até à casa decimal, para cada critério analisado, e resulta da aplicação das respetivas ponderações específicas. 

A posição só poderá ser atribuída a candidatos cuja classificação final seja igual ou superior a 4,0 pontos.

Candidato/a
Pontuação 

final

Total
Critério 13.2.e)

[10%]

Critério 13.2.a) Critério 13.2.b) Critério 13.2.c) Critério 13.2.d)

[20%] [30%] [30%] [10%]


