
ANÚNCIO PARA A ATRIBUIÇÃO DE BOLSA DE INVESTIGAÇÃO  
NO ÂMBITO DA UNIDADE CENTRO DE INVESTIGAÇÃO DE DIREITO PÚBLICO (CIDP) 

 
 
Referência 
UIDB/04310/2021 – BI Estudante de Mestrado (Econ Circular) 
 
Área científica genérica 
Ciências Jurídicas 
 
Área científica específica 
Direito do Ambiente 
 
 
RESUMO DO ANÚNCIO 
 
Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de Investigação para licenciado/a no 
âmbito da unidade de investigação Centro de Investigação de Direito Público (CIDP), financiada com a 
referência UIDB/04310/2020 por fundos nacionais através da Fundação para a Ciência e a 
Tecnologia, I.P. (FCT).  
 
 
TEXTO DO ANÚNCIO  
 
Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de Investigação para licenciado/a no 
âmbito da unidade de investigação Centro de Investigação de Direito Público (CIDP), financiada com a 
referência UIDB/04310/2020 com o apoio financeiro da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, 
I.P./MCTES através de fundos nacionais (PIDDAC).  
 
 
Requisitos de admissão e condições de elegibilidade 
A Bolsa de Investigação destina-se a um estudante de mestrado num dos mestrados da Faculdade de 
Direito da Universidade de Lisboa (FDUL) que pretenda desenvolver atividades de investigação na 
área do Direito do Ambiente. 
 
São requisitos de admissão: 
a) Licenciatura em Direito; 
b) Ter um elevado domínio da língua portuguesa e da língua inglesa (escrita, leitura e conversação); 
c) Possuir experiência de investigação na área do Direito do Ambiente. 
 
São elegíveis para atribuição da bolsa:  
a) Cidadãos nacionais ou cidadãos de outros Estados membros da União Europeia;  
b) Cidadãos de Estados terceiros;  
c) Apátridas;  
d) Beneficiários do estatuto de refugiado político.  
 
 

Plano de trabalhos 
 
O plano de trabalhos enquadra-se nas atividades do projeto “Legal roadmap towards a circular 
economy”, coordenado no CIDP pela Professora Heloísa Oliveira e inclui as seguintes tarefas: 
a) Pesquisa e sistematização de literatura jurídica;  



b) Pesquisa e sistematização de atos normativos;  
c) Pesquisa e sistematização de documentação relativa a políticas públicas. 
 
 
Local de exercício da atividade 
As atividades relacionadas com a bolsa serão desenvolvidas no Centro de Investigação de Direito 
Público, sob a orientação científica da Professora Doutora Heloísa Oliveira. 
 
 
Duração da bolsa 
A duração da bolsa é de 3 (três) meses, eventualmente renováveis até um máximo de dois anos, com 
início previsto para dezembro de 2021. 
 
 
Valor do subsídio de manutenção mensal 
O montante da bolsa corresponde a 835,98 €, nos termos da tabela constante do Anexo I do 
Regulamento de Bolsas de Investigação da FCT. 
O pagamento do subsídio mensal de manutenção é efetuado no final de cada mês por transferência 
bancária.  
O desempenho de funções a título de bolseiro é efetuado em regime de dedicação exclusiva, ao 
abrigo do Artigo 5.º do Estatuto do Bolseiro de Investigação.  
 
 
Métodos e critérios de seleção  
A avaliação dos candidatos é feita através de Avaliação Curricular (AC) e Carta de Motivação (CM), 
com a ponderação de AC*0,90 + CM*0,10.  
Os resultados são expressos numa escala de 1 a 100 e apenas serão admitidos na lista seriada final os 
candidatos com uma pontuação total superior a 70%.  
 
A Avaliação Curricular deve demonstrar adequação para o trabalho a realizar e tomará em 
consideração os seguintes aspetos: 
• Formação académica; 
• Classificação obtida em disciplinas consideradas relevantes para o trabalho a realizar; 
• Conhecimentos e experiência de investigação em Direito do Ambiente; 
• Experiência de realização, ou colaboração, em trabalhos de investigação na área do Direito do 
Ambiente. 
 
A Carta de Motivação deve explicitar o interesse na área específica do projeto, na investigação 
integrada em equipas multidisciplinares e nas expectativas de desenvolvimento académico e pessoal.  
 
 
Composição do Júri  
Presidente: Heloísa Oliveira 
Vogal: Carla Amado Gomes 
Vogal: Ana Rita Gil  
Vogal Suplente: Rui Tavares Lanceiro 
Vogal Suplente: Domingos Farinho 
 
 
Divulgação de resultados 
Os resultados da avaliação são comunicados via e-mail para o endereço de correio eletrónico 
utilizado pelo candidato na candidatura e divulgados na página internet do CIDP/ICJP até 90 dias 
úteis após a data-limite de submissão de candidaturas.  



Do projeto de lista de classificação final podem os candidatos reclamar no prazo de 10 dias úteis 
contados da sua publicitação nos termos dos artigos 121º e seguintes do Código do Procedimento 
Administrativo. 
 
 
Prazo e apresentação da candidatura 
O concurso encontra-se aberto no período de 28 de outubro a 11 de novembro de 2021, 23h00. 
As candidaturas devem ser formalizadas através do envio de carta de candidatura acompanhada dos 
seguintes documentos: 
a) Curriculum Vitae, incluindo cópia do documento de identificação; 
b) Certificados de Habilitações, com a média final e classificação obtida; 
c) Carta de Motivação;  
d) Outros documentos considerados relevantes pelos candidatos. 
 
As candidaturas e os documentos de suporte à candidatura previstos no presente anúncio devem ser 
submetidos, obrigatoriamente em suporte digital (formato pdf) para o endereço de correio 
eletrónico cidp-icjp@fd.ulisboa.pt.  
 
Nenhum documento que devesse ter sido submetido em candidatura pode ser apresentado após o 
prazo fixado para o efeito. 
 
No caso de graus académicos atribuídos por instituições de ensino superior estrangeiras, e por forma 
a garantir a aplicação do princípio da igualdade de tratamento a candidatos que detêm graus 
académicos estrangeiros e nacionais, é obrigatório o reconhecimento desses graus e a conversão da 
respetiva classificação final para a escala de classificação portuguesa. 
Os documentos comprovativos da titularidade de graus académicos e diplomas, ou do respetivo 
reconhecimento quando tenham sido atribuídos por instituições de ensino superior estrangeiras, 
podem ser dispensados em fase de candidatura aos apoios em causa, sendo substituídos por 
declaração de honra do candidato (minuta em anexo), ocorrendo a verificação dessa condição 
apenas em fase de contratualização da bolsa.  
Em fase de candidatura será suficiente que os candidatos comprovem que satisfazem as condições 
necessárias para se inscreverem nos ciclos de estudos conducentes à obtenção do grau académico 
ou em cursos não conferentes de grau. Em fase de contratualização da bolsa será necessário 
apresentar comprovativo de inscrição.   
 
 
Legislação aplicável 
O concurso rege-se pelo presente Anúncio, pelo Regulamento de Bolsas de Investigação (RBI) da FCT, 
aprovado pelo Regulamento nº 950/2019, publicado na II Série do DR de 16 de dezembro de 2019, 
pelo Estatuto do Bolseiro de Investigação aprovado pela Lei n.º 40/2004, de 18 de agosto, na redação 
em vigor, e pelo Regulamento de Bolsas da Universidade de Lisboa, aprovado pelo Despacho n.º 
6238/2020, publicado na II Série do DR de 12 de Junho de 2020 e pela demais legislação nacional e 
comunitária aplicável. 
 

 

 

  

mailto:cidp-icjp@fd.ulisboa.pt


ANEXO 
Declaração 
 
Eu, (Nome), por minha honra declaro que sou detentor/a do grau académico de Licenciado/a 
concedido por (Instituição que emitirá o diploma), comprometendo-me a entregar documento 
comprovativo da titularidade deste grau académico, assim como a entregar a prova de inscrição num 
curso de mestrado até à contratualização da bolsa em fase de contratualização de bolsa, se for 
selecionado/a,  
 
 
(Data) 
(Assinatura) 
  



CALL ANNOUNCEMENT FOR A RESEARCH FELLOWSHIP 
HOSTED BY THE LISBON PUBLIC LAW RESEARCH CENTER (CIDP)  

 
 
Reference 
UIDB/04310/2021 - BI Master's Student (Circular Economy) 
 
generic scientific area 
Juridical Sciences 
 
Specific scientific area 
Environmental Law 
 
 
SUMMARY 
 
A call is now open for the attribution of a Research Scholarship for graduates hosted by the Lisbon 
Public Law Research Center (CIDP) research unit, financed with the reference UIDB/04310/2020 by 
national funds through the Foundation for the Science and Technology, IP (FCT). 
 
 
CALL TEXT 
 
A call is now open for the attribution of a Research Scholarship for graduates hosted by the Lisbon 
Public Law Research Center (CIDP) research unit, financed with the reference UIDB/04310/2020 with 
the financial support of the Foundation for the Science and Technology, IP/MCTES through national 
funds (PIDDAC). 
 
 
Admission requirements and eligibility conditions 
The Research Scholarship for Master's Student is aimed at candidates already enrolled or to be 
enrolled in one of the Master's Degrees at the Faculty of Law of the University of Lisbon (FDUL) who 
wish to develop research activities in the area of Environmental Law. 
 
Admission requirements are: 
a) Graduate degree in Law; 
b) Have a high command of Portuguese and English (writing, reading and conversation); 
c) Have prior research experience in the field of Environmental Law. 
 
Are eligible for the grant: 
a) National citizens or citizens of other Member States of the European Union; 
b) Citizens of third States; 
c) Stateless persons; 
d) Beneficiaries of the political refugee status. 
 
Work plan 
 
The work plan fits into the activities of the project “Legal roadmap towards the circular economy”, 
coordinated at CIDP by Professor Heloísa Oliveira and includes the following tasks: 
a) Research and systematization of legal literature; 
b) Research and systematization of normative acts; 
c) Research and systematization of documentation related to public policies. 
 



Place of work 
The activities related to the grant will be developed at the Lisbon Public Law Research Center, under 
the supervision of Professor Heloísa Oliveira. 
 
 
Duration 
The duration of the scholarship is 3 (three) months, renewable up to a maximum of two years, 
starting in December 2021. 
 
 
Monthly stipend  
The amount of the grant corresponds to €835,98, under the terms of the table in Appendix I of the 
FCT Research Grant Regulation. 
Payment of the monthly maintenance allowance is made at the end of each month by bank transfer. 
The performance of functions as a scholarship holder is carried out under exclusive dedication, under 
Article 5 of the Research Scholarship Statute. 
 
 
Selection Methods and Criteria 
Candidates are assessed through Curriculum Assessment (CA) and Motivation Letter (ML), with the 
weighting of CA*0,90 + ML*0,10. 
The results are expressed on a scale from 0 (zero) to 100 (hundred) and only candidates with a total 
score above 70 (seventy) will be admitted to the final serial list. 
 
The Curriculum Assessment must demonstrate suitability for the work to be performed and will 
consider the following aspects: 
 
• Academic education; 
• Classification obtained in subjects considered relevant to the work to be performed; 
• Knowledge and research experience in Environmental Law; 
• Experience in carrying out, or collaborating, in research work in the field of Environmental Law. 
 
The Motivation Letter must explain the interest in the specific area of the project, in research 
activities integrated in multidisciplinary teams and the candidate’s expectations for academic and 
personal development. 
 
 
Jury composition 
President: Heloísa Oliveira 
Member: Carla Amado Gomes  
Member: Ana Rita Gil 
Substitute Member: Rui Tavares Lanceiro 
Substitute Member: Domingos Farinho 
 
 
Publicity and communication of results  
The evaluation results are communicated via e-mail to the e-mail address used by the candidate in 
the application and published on the CIDP/ICJP website within 90 working days after the application 
submission deadline. 
Candidates may complain about the draft final ranking list within 10 working days of its publication 
under the terms of articles 121 et seq. of the Code of Administrative Procedure. 
 
 



Deadline and submission of application 
The call is open from the October 28th to November 11th 2021, 23h00. 
Applications must be formalized by sending an application letter accompanied by the following 
documents: 
a) Curriculum Vitae, including a copy of the identification document; 
b) Certificates of Qualifications, with the final average and grades obtained; 
c) Motivation letter; 
c) Other documents considered relevant by the candidates. 
 
Applications and application support documents must be submitted, mandatorily, in digital format 
(pdf format) to the email address cidp-icjp@fd.ulisboa.pt. 
No document that should have been submitted in candidacy may be presented after the deadline set 
for this purpose. 
 
In the case of academic degrees awarded by foreign higher education institutions, and to ensure the 
application of the principle of equal treatment to candidates holding foreign and national academic 
degrees, it is mandatory to recognize these degrees and convert the respective final classification to 
the Portuguese rating scale. 
Documents proving the ownership of academic degrees and diplomas, or their respective recognition 
when they have been awarded by foreign higher education institutions, may be dispensed with 
during the application stage for the support in question, being replaced by a declaration of honor by 
the candidate (annex draft), with the verification of this condition occurring only during the 
contracting phase. 
In the application stage, it will be sufficient for candidates to prove that they meet the necessary 
conditions to enroll in study cycles leading to the attainment of an academic degree or in courses 
that do not lead to a degree. At the stage of contracting the scholarship, it will be necessary to 
present proof of enrollment. 
 
 
Applicable legislation 
The call is governed by the FCT Research Grants Regulation (RBI), approved by Regulation No. 
950/2019, published in the II Series of the DR of December 16, 2019, by the Research Fellowship 
Statute approved by Law No. 40/2004, of August 18, as amended, and by the Scholarship Regulation 
of the University of Lisbon, approved by Order No. 6238/2020, published in the II Series of the DR of 
June 12, 2020 and by other applicable national and community legislation. 
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ANNEX 

 
Declaration 
 
I, (Name), on my honor hereby declare that I am the holder of the academic degree of Bachelor 
granted by (Institution that will issue the diploma), committing myself to deliver a document proving 
the ownership of this academic degree, as well as to deliver the proof of enrollment in a master's 
course until the contracting stage of the scholarship, if selected, 
 
 
(Date) 
(Signature) 
 


