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EDITAL PARA A ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS NO ÂMBITO DE PROJETOS E INSTITUIÇÕES DE I&D 

Bolsa de Investigação para estudante de doutoramento 

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de Investigação para Estudante de Doutoramento, no 
âmbito do projeto Growth or Relocation? Transport Accessibility and Economic Activity Location (TASSEL)/ 
Associação do Instituto Superior Técnico para a Investigação e o Desenvolvimento (IST-ID), PTDC/GES-
GCE/4046/2021, financiado por fundos nacionais através da FCT/MCTES (PIDDAC), nas seguintes condições: 

Área Científica: Transportes, Geografia, Estudos Urbanos e Regionais 

Requisitos de admissão:  estar inscrito num doutoramento (à data da assinatura do contrato de bolsa). 

Plano de trabalhos: O(a) bolseiro(a) realizará investigação e apoiará diferentes actividades em coordenação com a 
restante equipa de investigação do projecto “Growth or Relocation? Transport Accessibility and Economic Activity 
Location” (TASSEL). Os objectivos deste projecto consistem no estudo do efeito das alterações na acessibilidade 
rodoviária e ferroviária em Portugal desde a década de 1970 na distribuição espacial das actividades económicas, 
nomeadamente, criação de empresas/empregos e relocalização de empresas/empregos. 

As principais actividades a serem realizadas pelo bolseiro são em seguida descritas:  

• A criação e gestão de uma base de dados SIG que descreva a evolução das redes e serviços rodoviários e 
ferroviários em Portugal desde a década de 1970. O(a) bolseiro(a) trabalhará com uma rede rodoviária SIG pré-
existente cobrindo o período de 1971 a 2019. Deverá expandi-la para incluir a rede ferroviária. Além de 
georreferenciar a evolução dos sistemas rodoviário e ferroviário portugueses, deverá também produzir uma 
análise mais localizada do sistema de transportes da área metropolitana de Lisboa. A construção da base de 
dados SIG para a rede ferroviária implicará a incorporação de informação sobre níveis de serviço e horários 
durante o período em estudo e exigirá a consulta de dados históricos no centro de documentação da CP – 
Comboios de Portugal e da Fertagus. 

• A incorporação de dados sóciodemográficos e económicos provenientes de fontes de dados secundários (por 
exemplo, Censos e outras bases de dados estatísticas), na base de dados SIG contendo a rede de transportes. 

• O desenvolvimento de indicadores que descrevam a evolução das redes rodoviárias e ferroviárias, incluindo 
indicadores de acessibilidade ao transporte a nível nacional e regional/local, assim como as alterações espaciais 
na estrutura l urbana. 

• A produção de um manual/artigo descrevendo a construção do conjunto de dados SIG e seus resultados 
associados (por exemplo, indicadores de acessibilidade) para apoiar o uso futuro da base de dados SIG 
construída, de modo a facilitar a sua posterior utilização por outros investigadores. A base de dados SIG e 
respectivo manual serão disponibilizados online para visualização interativa. 

• Colaborar com outros elementos da equipa, sediados no IST-ID e no ISEG, no desenvolvimento de artigos 
científicos relacionados com a evolução das redes ferroviárias e rodoviárias e as consequentes alterações dos 
níveis de acessibilidade com a localização de empresas e postos de trabalho. 

Legislação e regulamentação aplicável: Lei n.º 40/2004, de 18 de agosto (Estatuto do Bolseiro de Investigação 

Científica), na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 123/2019, de 28 de agosto; Regulamento de Bolsas 
de Investigação da IST-ID, disponível em https://ist-id.pt/concursos/bolsas/ ; Regulamento de Bolsas de 
Investigação da FCT, disponível em https://www.fct.pt/apoios/bolsas/docs/RegulamentoBolsasFCT2019.pdf e 
https://dre.pt/application/file/a/127230968. 



 

Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no CERis - Instituto de Investigação e Inovação em Engenharia Civil 
para a Sustentabilidade da Associação do Instituto Superior Técnico para a Investigação e o Desenvolvimento (IST-
ID), sob a orientação científica do Professor João de Abreu e Silva. 

Duração da(s) bolsa(s): A bolsa terá a duração de 6 meses, com início previsto em 16 de Maio de 2022. O contrato 
de bolsa poderá ser renovado até ao máximo de 24 meses. Quando o grau académico ou diploma seja outorgado 
na vigência do contrato de bolsa, esta pode ser concluída nos termos contratuais estabelecidos.  

Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a €1144,64, conforme tabela de 
valores das bolsas atribuídas diretamente pela FCT, I.P. no País (http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores ), sendo 
o modo de pagamento da opção do Bolseiro por Transferência Bancária/Cheque. 

Métodos de seleção: Os métodos de seleção a utilizar serão os seguintes:  

• Avaliação curricular, onde o(a) candidato(a) deverá demonstrar experiência e competências em utilização 
avançada de Sistemas de Informação Geográfica (SIG), construção, gestão e manutenção de bases de 
dados, adequadas ao definido no plano de trabalhos. Os candidatos deverão providenciar clara evidência 
nos seus CVs, em secções específicas claramente identificáveis, da experiência nas diferentes tarefas 
descritas no plano de trabalhos. 

• Entrevista individual 

Com base na avaliação curricular, um máximo de cinco candidatos serão seleccionados para entrevista (avaliação 
curricular, entrevista individual), com a respetiva valoração de 70% avaliação curricular e 30% entrevista individual. 

Composição do Júri de Seleção: João de Abreu e Silva, Paulo Teixeira, Patricia Melo, Ana Paula Falcão 

Forma de publicitação/notificação dos resultados: Todos os candidatos serão notificados através de e-mail do 
Resultado Final da Avaliação. 

Prazos e procedimentos de audiência prévia, reclamação e recurso: Após comunicação da lista provisória dos 
resultados da avaliação, os candidatos dispõem de um período de 10 dias úteis para, querendo, se pronunciarem 
em sede de audiência prévia de interessados, nos termos dos artigos 121º e seguintes do Código do Procedimento 
Administrativo. A decisão final será proferida após a análise das pronúncias apresentadas em sede de audiência 
prévia de interessados. Da decisão final pode ser interposta reclamação para o Júri do concurso, ou recurso para o 
Presidente da IST-ID, no prazo de 15 dias úteis contados da respetiva notificação.  

Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se aberto no período de 
22 de abril a 13 de maio de 2022. 

As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio dos seguintes documentos:                        
i) Formulário  B1 – Candidatura a Bolsa de Investigação (https://ist-id.pt/concursos/bolsas/), ii) Curriculum Vitae; 
iii) certificado de habilitações; iv) comprovativo de inscrição em ciclo de estudos conducente à obtenção de grau 
académico (doutoramento); v) carta de motivação. 

Estes documentos deverão ser enviadas via e-mail para: patricia.nunes@tecnico.ulisboa.pt  

 


