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UIDP/04310/2020 – Investigador Doutorado – nível Inicial – 3 

 

ATA 1 
 

1. No âmbito do plano de trabalhos do Centro de Investigação de Direito Público (CIDP) para 

2020–2023, e enquadrado no Financiamento Programático com a referência 

UIDP/04310/2020, financiado por fundos nacionais através da Fundação para a Ciência e a 

Tecnologia, I.P. (FCT), o ICJP – Instituto de Ciências Jurídico-Políticas abriu concurso para a 

contratação de investigador doutorado em regime de contrato de trabalho a termo incerto 

com a duração máxima de seis anos. A contratação será regida pelo disposto no Decreto-Lei 

nº 57/2016, de 29 de agosto, que aprova o Regime Jurídico do Emprego Científico, adiante 

designado abreviadamente por RJEC, na redação que lhe foi dada pela Lei nº 57/2017, de 19 

de julho, pelo Decreto-Regulamentar nº 11-A/2017, de 29 de dezembro e pelo Código do 

Trabalho na sua redação atual. 

 

2. O edital UIDP/04310/2020 – Investigador Doutorado – nível Inicial – 3 foi publicado no portal 

EURAXESS a 07 de fevereiro de 2022, assim como no website do CIDP/ICJP e num jornal de 

circulação nacional, tendo como data-limite de candidatura 31 de março de 2022. 

 

3. Foram recebidas 4 (quatro) candidaturas, por ordem alfabética: 

 Eduardo José Guedes Magrani 

 Heloísa Duarte de Oliveira 

 Maria de Los Angeles Jiménez Garcı́a-Carriazo 

 Ricardo Filipe Rodrigues de Oliveira 

 
4. O júri do concurso tem a seguinte composição: 

Presidente: Professor Doutor Carlos Blanco de Morais 
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Vogal: Professor Doutor Pedro Fernández Sánchez 

Vogal: Professor Doutor Miguel Assis Raimundo 

 

5. Os membros do júri receberam cópia de toda a documentação enviada pelos candidatos de 

forma a poderem apreciar o cumprimento dos requisitos descritos no ponto 6 do edital e 

proceder à respetiva avaliação curricular.  

 

6. De acordo com o edital, ao concurso podem ser opositores candidatos que a) sejam titulares 

do grau de Doutor em Direito, e detentores de um currículo científico e profissional que re-

vele um perfil adequado à atividade a desenvolver; b) possuam experiência de investigação 

relevante e compatível com a categoria da carreira de investigação científica a que corres-

ponde o nível remuneratório definido; c) possuam experiência de investigação relevante e 

compatível com as necessidades estratégicas e de internacionalização do Centro de Investi-

gação em Direito Público, acolhido no ICJP e na Faculdade de Direito da Universidade de 

Lisboa. 

 

7. Aos critérios de avaliação descritos nos pontos 13.2 a), 13.2 b), 13.2 c) e 13.3 do edital, o júri 

atribuiu, nominalmente, as pontuações expressas na Tabela 1, de acordo com a fundamen-

tação apresentada no Anexo I da presente Ata. O sistema de classificação dos candidatos foi 

expresso numa escala de 1,0 a 5,0 pontos para cada critério analisado. De acordo com o 

ponto 13.5 do edital, a posição só poderá ser atribuída a candidatos cuja classificação final 

seja igual ou superior a 4,0 pontos.  

 
8. A lista final seriada dos candidatos elegíveis para a posição é a seguinte: 

1º Heloísa Duarte de Oliveira 

2º Eduardo José Guedes Magrani 
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9. Quanto aos restantes candidatos, não obstante o mérito das candidaturas, as pontuações ob-

tidas não alcançaram o nível de muito elevada exigência que o edital previa como necessário 

para o cumprimento das expectativas da unidade e preenchimento da posição. As suas pon-

tuações normalizadas ficaram abaixo dos 4,0 pontos. 

 
10. Não havendo mais aspetos a tratar, o júri conclui o processo de avaliação, conduzido através 

de tecnologia digital, e solicita ao CIDP/ICJP a divulgação dos resultados e a notificação de 

todos os candidatos para que decorra o respetivo período de audiência prévia. 

 

 

Lisboa, 07 de junho de 2022 

 

 

 

Professor Doutor Carlos Blanco de Morais (Presidente) 

 

 

 

Professor Doutor Pedro Fernández Sánchez 

 

 

 

Professor Doutor Miguel Assis Raimundo 



 

ANEXO I 

Candidato/a 

Critério 13.2. a)  
(produção científica)  

Critério 13.2. b)  
(actividades de investigação) 

Critério 13.2. c)  
(extensão e disseminação) 

Critério 13.3  
(plano trabalhos) 

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

Eduardo Magrani 

A lista de publicações do 
candidato (indicada através de 
link) é extensa, o que se explica em 
parte por conter múltiplas 
referências sem carácter científico. 
Tem um nível de publicações de 
qualidade, quer em livros, quer em 
artigos em periódicos, em temas 
que apresentam interesse para o 
CIDP (direito e tecnologia, e temas 
conexos).  

Apresenta actividades 
relevantes em termos de 
colaboração com diferentes 
instituições de ensino superior 
e investigação, e participação 
em projectos de investigação, 
incluindo vários casos ao nível 
de coordenação. Verifica-se em 
alguns casos uma incidência 
em formação de natureza 
profissional.  
   

 O candidato apresenta inserção 
em diferentes projectos e redes 
internacionais na sua área (por 
vezes associados a estadias curtas 
de investigação), e também 
colaboração com entidades da 
sociedade civil, o que é de 
valorizar.  
   

 O programa de trabalhos apresentado pelo 
candidato não parece ter sido estruturado como um 
todo coerente, sendo composto por três cursos e dois 
projectos de investigação, e verificando-se que o 
mesmo se reporta, pelo menos em parte, a uma 
candidatura a outra instituição, e cobre temas de 
direito privado. Não é esclarecido que tipo de cursos 
são, e o seu público-alvo, apresentando-se os 
mesmos algo genéricos. Quanto aos projectos de 
investigação, um deles (sobre inteligência artificial e 
impacto no sector jurídico e da saúde) aborda 
tópicos demasiado diferenciados entre si, que 
dificilmente teriam lugar num mesmo projecto de 
investigação, e o outro refere-se a um tema 
interessante (sistemas de recomendação e direitos 
das crianças), sendo porventura duvidosa a ligação 
com os temas centrais da investigação do CIDP, e a 
abordagem apontada talvez insuficientemente 
jurídica e demasiado assente em outras áreas.  

Heloísa Oliveira 

Apresenta um conjunto de 
publicações de qualidade, assente 
sobretudo em artigos em 
publicações periódicas e capítulos 
de obras colectivas, nacionais e 
internacionais, de prestígio e com 
revisão por pares, tendo mais 
recentemente co-coordenado obra 
colectiva de referência na sua área 
(Tratado de Direito do Ambiente). 
Também deve ser destacada a 
publicação, com peer review, de 
artigo dedicado a temas de 
pedagogia universitária.   

Apresenta actividades 
relevantes em matéria de 
investigação, surgindo 
como Investigadora 
responsável em dois projectos 
da sua área, inserção em redes 
internacionais relevantes 
(European Environmental Law 
Forum, IUCN World 
Commission on Environmental 
Law), e com experiência 
docente.   
  

Apresenta diversas actividades 
relevantes de extensão e 
disseminação, quer no perfil e 
entidades parceiras dos cursos e 
outras iniciativas em que participa, 
verificando-se diversas entidades 
parceiras de áreas não jurídicas, 
entidades administrativas, da 
sociedade civil. Do ponto de vista 
de disseminação e tendo em conta 
os objectivos da posição a que se 
candidata, deve dar-se destaque ao 
facto de surgir ligada a posições 
relativas à gestão científica e à 
política de acesso aberto e edição 
de publicações científicas.  
   

 Apresenta um projecto sólido, estruturado e 
consistente, que se enquadra muito bem nas 
prioridades do CIDP, sendo de destacar, desde logo, o 
modo como se propõe integrar os investigadores nas 
actividades docentes e de gestão científica. O plano 
assenta em dois projectos de investigação 
autónomos, amadurecidos, bem estruturados e 
complementares entre si, em temas centrais para as 
prioridades de investigação do centro (alterações 
climáticas e economia circular). É também 
apresentada, de forma detalhada, uma visão para a 
integração das diversas actividades dos 
investigadores (enquadrada sob a ideia de 
desenvolvimento de uma comunidade de 
investigadores) que se pensa estar de acordo com os 
objectivos do CIDP, incluindo na vertente de 
internacionalização.  



 

Maria de Los 
Angeles Jiménez 
García-Carriazo 

 Produção científica e académica 
interessante, com referências de 
qualidade, quer em termos de 
capítulos de livros, quer de artigos 
em periódicos. As temáticas 
abordadas são, quase em 
exclusivo, temas de direito do mar, 
muito próximos entre si. 

Apresenta presença em três 
projectos de investigação, de 
diferentes instituições, embora 
nenhum como investigadora 
responsável. Duas bolsas de 
investigação de curta duração.  

O CV da candidata apresenta 
fragilidades neste aspecto, sendo 
um perfil ainda exclusivamente 
académico, com muito poucas 
actividades que possam dizer-se 
de disseminação, para lá de 
apresentações em algumas 
conferências.  
  
 

 O plano de trabalhos apresentado - The legal future 
of offshore wind farms in International and 
European Law - Special consideration to the wind 
potential of the Iberian Peninsula and its 
archipelagos – aborda um tema com interesse, mas 
parece ter um âmbito excessivamente restrito, para 
aquilo que são as expectativas do trabalho a 
desenvolver durante o período do contrato. Além 
disso, a concretização das actividades e resultados a 
desenvolver é algo vaga e insuficiente.  

Ricardo Rodrigues 
de Oliveira 

O candidato tem um percurso de 
publicações com interesse para a 
fase da carreira em que se 
encontra, sendo este um aspecto 
que se sugere seja incrementado 
no futuro, em particular no que diz 
respeito à publicação em 
periódicos ou obras internacionais 
com peer review.  
   

Apresenta a pertença a três 
projectos de investigação, na 
qualidade de investigador. Tem 
indicações de algumas 
actividades em grupos de 
investigação, curtas e 
entretanto terminadas, 
associadas à sua passagem 
pelo Instituto Universitário 
Europeu, para preparação do 
doutoramento. Tem algumas 
intervenções em conferências 
ou workshops internacionais 
revelando potencial neste 
aspecto, que se sugere 
continue a desenvolver. Curta 
experiência docente.   

Algumas actividades de extensão e 
disseminação, como a participação 
em moot courts e a assunção das 
que indica como responsabilidades 
editoriais. Apresenta algumas 
indicações que sugerem inclinação 
para a investigação em direito e 
gestão científica (como a assunção 
do papel de representante dos 
investigadores em direito no 
Instituto Universitário Europeu), 
relevante para o lugar a que se 
candidata. Apesar de tudo, este é 
um aspecto ainda pouco 
desenvolvido do seu percurso.  

O plano de actividades proposto versa sobre temas 
de inegável relevância para os objectivos do CIDP. 
Suscita algumas dúvidas, em termos de relevância 
dogmática e aprofundamento crítico, a descrição das 
duas obras colectivas feita pelo candidato: são 
referidas como “compilações”, cujo objectivo 
principal parece ser o apoio à decisão pública, e onde 
parece prevalecer a natureza descritiva. Propõe-se a 
realização de apenas uma conferência, associada às 
obras colectivas. Entende-se também que a 
organização (e não apenas a definição das bases) de 
um curso de pós-graduação nos moldes referidos 
pelo candidato seria algo de perfeitamente exequível 
no período contratual, pelo que aqui poderia ter 
existido maior ambição.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                      


		2022-06-07T15:46:59+0100


		2022-06-08T09:18:11+0100




