
 

 

                      
 

 

 

 
BOLSA DE INVESTIGAÇÃO  

 
 

O Centro de Estudos Sociais (CES), Laboratório Associado, Universidade de Coimbra, tem aberto um 

concurso para contratação de um/a Bolseiro/a de Investigação no âmbito do projeto “PPÁgua - 

Respostas públicas e privadas à falta de pagamento dos serviços de abastecimento de água: o caso 

português” (EXPL/IVC-CPO/1094/2013 - FCOMP-01-0124-FEDER-041144), cofinanciado por fundos 

nacionais através da FCT/MCTES (PIDDAC) e pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 

(FEDER) através do COMPETE – Programa Operacional Fatores de Competitividade (POFC), nas 

seguintes condições: 

 

Descrição do Projeto:  

 

A mercantilização do setor da água em Portugal não é recente, principalmente no que diz respeito à 

cobrança pelo fornecimento de água, mas a componente relativa à participação privada tem ganho 

uma relevância substancial com a proposta legislativa do governo (PPL 123/XII) para agilizar este 

processo. Entre discussões éticas, sociais e políticas, uma questão transversal a todo o debate 

reside na ideia de que as empresas privadas têm características próprias e distintas das empresas 

públicas, fragilizando a natureza do serviço público no que diz respeito ao abastecimento de água 

potável à população. Este projeto propõe mapear essas diferenças no contexto atual de crise 

financeira, comparando a resposta de diferentes tipos de entidades gestoras ao incumprimento de 

pagamento do serviço de abastecimento de água por dificuldades financeiras, com enfoque na 

distinção entre entidades públicas e privadas. Este mapeamento permitirá estabelecer um primeiro 

nível de comparação relativo à garantia de abastecimento universal de água à população (equidade) 

por parte de entidades públicas e privadas, identificando se existem respostas diferentes e, em caso 

afirmativo, se essa diferença deriva da natureza jurídica das entidades gestoras. 

 

Área Científica:  

Ciências Sociais  

 

a. Requisitos preferenciais de admissão:  

1. Licenciatura em Relações Internacionais ou Ciência Política (20%); 

2. Experiência de investigação em Ciência Política ou Relações Internacionais associada a projectos 

de investigação, nomeadamente envolvendo questões de governação pública e privada (20%); 

3.Experiência comprovada na utilização de metodologias qualitativas de investigação, 

nomeadamente realização de entrevistas e análise de discurso (30%); 



 

 

                      
 

 

4. Bons conhecimentos de português e inglês, falado e escrito (15%); 

5. Autonomia, espírito crítico e interesse em integrar equipas multidisciplinares (15%). 

 

b. Plano de trabalhos:  

As atividades a desempenhar pelo/a Bolseiro/a consistem no apoio à preparação e realização do 

trabalho de campo, em particular no apoio à equipa nas tarefas de recolha, tratamento e análise de 

questionários e entrevistas, análise crítica da bibliografia relevante e da documentação recolhida, 

tarefas de apoio administrativo, e colaboração na organização e produção dos outputs do projeto. 

 

c. Legislação e regulamentos aplicáveis:  

Lei Nº. 40/2004, de 18 de Agosto (Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica), e sucessivas 

alterações, Regulamento da Formação Avançada e Qualificação de Recursos Humanos 2013 da FCT 

e Regulamento de Bolsas do Centro de Estudos Sociais. 

 

d. Local de trabalho:  

O trabalho será desenvolvido nas instalações do Centro de Estudos Sociais - Coimbra ou noutros 

locais necessários à execução do plano de trabalhos, sob a orientação científica da Investigadora 

Responsável do Projeto, Paula Duarte Lopes. 

 

e. Duração da bolsa:  

A bolsa terá a duração de 6 meses, com início previsto para maio de 2014. O contrato de bolsa 

poderá ser renovado, por iguais ou diferentes períodos, até ao final do projeto, de acordo com as 

disponibilidades financeiras e as necessidades científicas do projeto.  

 

f. Valor do subsídio de manutenção mensal:  

O montante da bolsa será de 745€, conforme tabela de valores das bolsas atribuídas diretamente 

pela FCT, no País (http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/valores). A este montante, acresce o 

pagamento do Seguro Social Voluntário e do Seguro de Acidentes Pessoais. 

 

g. Métodos de seleção:  

A seleção será feita com base na avaliação curricular e, em caso de candidaturas com classificações 

equiparadas, serão, adicionalmente, efetuadas entrevistas presenciais. Quando aplicados os dois 

métodos de seleção, cada um terá a valoração de 50% na classificação final. 

 

h. Composição do Júri de Seleção: 

- Paula Duarte Lopes (Presidente do Júri) 

- Daniela Nascimento (vogal efetivo) 

http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/valores


 

 

                      
 

- Maria Raquel Freire (vogal efetivo)  

 

i. Forma de publicitação/notificação dos resultados:  

Os resultados finais da avaliação serão comunicados a todos/as os/as candidatos/as através de 

correio eletrónico. As atas do processo de seleção serão disponibilizadas para consulta pública. 

 

j. Período de candidatura:  

O concurso encontra-se aberto entre 10 e 30 de abril de 2014. 

 

k. Forma de apresentação da candidatura: 

As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de uma carta de 

motivação (Max. 800 palavras) acompanhada dos seguintes documentos: Curriculum Vitae 

detalhado, cópia dos certificados de habilitações e cópia de outros documentos comprovativos 

considerados relevantes.  

As candidaturas deverão ser entregues, pessoalmente, na morada do Centro de Estudos Sociais 

durante o período de abertura do concurso, ou enviadas por correio registado, com carimbo da data 

de expedição até ao último dia do concurso, para a morada a seguir indicada: 

 

CES-BI/10/2014 

A/C Doutora Paula Duarte Lopes 

Centro de Estudos Sociais  

Colégio de S. Jerónimo, Apartado 3087  

3000-995 Coimbra 

Portugal 

O CES promove a igualdade de oportunidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


