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1. Por meios de comunicação à distância, reuniu o júri do concurso, com o propósito de 

realizar a apreciação de quaisquer eventuais pronúncias em sede de audiência prévia 

no âmbito do procedimento de contratação de um doutorado júnior (PTDC/DIR-

OUT/32353/2017).  

2. Foi apresentada em sede de audiência prévia uma única pronúncia, datada de 05 de 

agosto de 2021, subscrita pela candidata Doutora Alessandra Veloso Duarte (cópia em 

anexo). 

3. Feita a análise dos argumentos apresentados, entende o júri do concurso manter as 

pontuações atribuídas e, consequentemente, a ordenação dos diversos candidatos, 

pelas razões já constantes do projeto de ordenação e todos os demais documentos 

submetidos a audiência prévia. 

4. Apesar da relativa proximidade entre as duas candidaturas mais destacadas, tradu-

zida nas pontuações próximas, foi consensual entre os membros do júri que a candi-

datura da Doutora Cristina Oliveira se apresenta como a mais consistente. Cumpre 

referir que se trata de duas candidaturas com diferentes perfis, o que não poderia 

deixar de ter relevância nas classificações atribuídas.  

5. A candidata Doutora Cristina Oliveira realizou uma excelente entrevista na qual ficou 

patente o seu perfeito domínio das matérias envolvidas no projeto, incluindo a ava-

liação de políticas públicas e o domínio da ciência da legislação. 

6. A assimetria entre a produção científica das candidatas é, aliás, bastante reveladora 

da sua experiência académica. A candidata Cristina Oliveira apresenta 12 artigos de 
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revista, 3 capítulos de livro e 1 livro publicados, listando ainda 3 artigos de revista e 

5 capítulos de livro aceites para publicação em 2021/2022 e 15 apresentações orais 

em eventos académicos, na sua maioria internacionais. A candidata Alessandra Veloso 

Duarte refere apenas um artigo, baseado na tese de doutoramento, publicado em 

2016 num livro de congresso. Refere também a participação (sem detalhe de autoria) 

numa publicação técnica sobre avaliação de políticas públicas. A candidata não re-

fere no CV a participação em eventos académicos como oradora. 

7. A candidata Alessandra Veloso Duarte refere, na pronúncia apresentada, que demons-

trou no currículo e na entrevista possuir o conhecimento necessário, através da sua 

experiência académica e profissional, para desempenhar as atividades do projeto. 

No entanto, respondeu com hesitação a uma significativa parte das perguntas colo-

cadas, utilizando um discurso pouco fluente sobre a temática e, inclusive, manifes-

tando desconhecimento sobre o processo legislativo Europeu, em geral, e o gold pla-

ting, em particular, na sequência de uma pergunta colocada por um membro do júri. 

Um dos objetivos da tarefa 6 do projeto é precisamente fazer uma análise ex-post do 

processo de transposição das diretivas da União Europeia para a ordem jurídica naci-

onal. Neste campo, é essencial ter conhecimento sobre o gold plating (expressão 

relacionada com a ineficácia do processo de transposição das diretivas da União Eu-

ropeia para a ordem jurídica nacional quando são introduzidas nas leis nacionais dis-

posições desnecessárias e excessivas).  

8. Feita a análise anterior, o júri considera inteiramente justificada a avaliação atribu-

ída às candidaturas em todos os parâmetros e critérios, recomendando a seleção da 

candidata Cristina Oliveira para ocupar a posição.  

9. Desta forma, submete-se a decisão final de contratação da Doutora Cristina Oliveira 

à homologação pelos órgãos competentes do ICJP. 

 
 

Lisboa, 20 de agosto de 2021 
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Anexo 

 
Recurso ao júri do Concurso PTDC/DIR-OUT/32353/2017– Investigador Doutorado – Júnior – Projeto 
“LegImpact - A produção legislativa enquanto meio de realização de políticas públicas: análise quan-
titativa e de impacto socioeconómico”  
 
Com o devido respeito à banca examinadora do mencionado concurso, recorro da avaliação do júri 
(“revelou algum desconhecimento das suas principais finalidades”), pois:  
• Na entrevista, mencionei conhecimento sobre o contexto de mudança legislativa em Portugal desde 
2016 do qual faz parte o Projeto LegImpact, sobre o Boletim do Observatório Português da Legislação, 
cujo desenvolvimento é uma das finalidades do referido projeto, e sobre outra finalidade do projeto, a 
de realização de avaliação de impacto de normativas europeias;  

• No currículo e na entrevista, mencionei entre as publicações dissertação de mestrado em Políticas 
Públicas, na qual realizei análise documental de legislação federal brasileira sobre instrumentos de 
contratualização de resultados na administração pública, além de análise documental de decisões cole-
giadas (acórdãos) do Tribunal de Contas da União brasileiro sobre tais instrumentos;  

• Também no currículo e na entrevista, apresentei tese de doutorado em Políticas Públicas, na qual re-
alizei análise documental e entrevistas semiestruturadas sobre gestão da informação de processos de 
planejamento e de monitoramento de execução de políticas públicas federais (da área de infraestru-
tura urbana);  

• Também no currículo e na entrevista, apresentei participação no desenvolvimento de publicação do 
governo federal brasileiro lançada para ser utilizada como referência na realização das avaliações de 
políticas públicas federais (“Avaliação de Políticas Públicas - Guia Prático de Análise Ex Post”). Tal guia 
traz os diversos métodos de avaliação de políticas públicas, entre eles avaliação de impacto e análise 
de retorno econômico (custo-benefício);  

• Também no currículo e na entrevista, apresentei participação na realização de duas avaliações de 
políticas federais (uma na área socioambiental, outra na área de saúde), que aplicam o referido guia.  
 
Obrigada pela atenção,  
Alessandra Veloso Duarte 

 

[Recebido por correio eletrónico: Thursday, August 5, 2021 2:40 PM] 


