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AVISO DE ABERTURA DE CONCURSO PARA ATRIBUIÇÃO DE 1 

(UMA) BOLSA DE INVESTIGAÇÃO PÓS-DOUTORAL NO AMBITO 

DO PROJETO HABITAR SIZA (SIZA/UES/0020/2019) 

 
BOLSA DE INVESTIGAÇÃO PÓS-DOUTORAL (BIPD) 

 

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de 1 (uma) Bolsa de Investigação 

Pós-Doutoral no âmbito do projeto ‘Habitar Siza: a experiência e interação 

dos residentes com a arquitetura e as micro-tecnologias de Álvaro Siza’, 

com a referência SIZA/UES/0020/2019 e financiado por fundos nacionais 

através da FCT/MCTES (PIDDAC). 

Referência da bolsa: BIPD-HabitarSiza-2022. 

Área Científica Genérica: Geografia. 

Áreas Científicas Específicas: Geografia Urbana, Arquitetura e Urbanismo 

(Geografia e História da Arquitetura). 

 

Requisitos de admissão 

Podem candidatar‐se a este concurso, os/as candidatos/as que reúnam 

cumulativamente os seguintes requisitos:  

1. Ser titular do grau de doutor/a em Geografia, Arquitetura, Urbanismo, 

Antropologia, Sociologia, História, Estudos de Ciência e Tecnologia e 

similares, obtido nos três anos anteriores à data da submissão da candidatura 

à bolsa, em Instituição distinta do Instituto de Geografia e Ordenamento do 

Território da Universidade de Lisboa (IGOT-ULisboa); 

2. Caso o grau de doutor/a tenha sido conferido por instituição de ensino 

superior estrangeira terá de ser reconhecida por instituição de ensino 

superior portuguesa, nos termos do disposto no artigo 25.º do Decreto-Lei 

n.º 66/2018, de 16 de agosto, que aprova o regime jurídico de 

reconhecimento de graus académicos e diplomas de Ensino Superior, 

atribuídos por instituições de ensino superior estrangeiras, e da alínea e) do 

n.º 2 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 60/2018, de 3 de agosto, devendo 

quaisquer formalidades aí estabelecidas estar cumpridas até à data do ato 

de contratação.  

3. Experiência comprovada em investigação de cariz etnográfico e/ou a 

utilização de outros métodos qualitativos em contextos urbanos; 

4. Proficiência em língua Portuguesa e língua Inglesa, a última das quais a aferir 

com a autoria por parte do/das candidatos/das de publicações científicas em 

Inglês. 
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Adicionalmente, o/a candidato/a deve cumulativamente cumprir os requisitos 

mencionados no artigo 7.º do Regulamento de Bolsas de Investigação da FCT 

(Regulamento n.º 950/2019, de 16 de dezembro, alterado pelo Regulamento n.º 

643/2021, de 14 de julho), bem como deverá reunir as condições de elegibilidade 

previstas no artigo 9.º do referido Regulamento. 

 

Nota: Serão liminarmente excluídos/as os/as candidatos/as que não reúnam os 

requisitos acima mencionados. 

 

Serão condições preferenciais: 

1. Experiência de utilização de ferramentas visuais (fotografia e vídeo) e gestão 

de plataformas digitais (ex. websites); 

2. Experiência prévia de investigação nas áreas da história da arquitetura, 

habitação, urbanismo ou temáticas urbanas. 

 

Síntese do Projeto  

Projeto HABITAR SIZA 

Este projeto analisa o modo como os moradores de habitação desenhada por 

Álvaro Siza experienciam e interagem com a disposição espacial dos seus 

apartamentos, as micro-tecnologias da casa, os espaços públicos dos edifícios e 

o estatuto de atração turística dos prédios onde moram. O projeto procura 

preencher a lacuna de investigação existente sobre a obra de Siza, relativa à 

quase ausência de estudos sobre a receção e apropriação da sua arquitetura por 

moradores.  

O estudo debruça-se sobre três casos com populações com posições de classe 

diferentes, desde a população de baixos rendimentos para quem o Bairro da 

Bouça no Porto foi originalmente concebido, à população de classe média-baixa 

da Malagueira em Évora e finalmente à população de rendimentos muito altos 

dos Terraços de Bragança em Lisboa, não deixando no entanto de explorar os 

fenómenos de heterogeneidade social presentes nos casos da Bouça e da 

Malagueira. O projeto analisa assim a ambição de Siza de projetar uma cidade 

'interclassista', fazendo-o em locais concretos e procurando mostrar o processo 

de uma arquitetura vivida nesses locais. 

A investigação seguirá uma abordagem etnográfica, com recurso a 

entrevistas aprofundadas com moradores, visitas a casa e solicitação fotográfica 

de olhar ‘o/a morador/a em ação’ com a sua casa. A natureza interdisciplinar da 

pesquisa abarca desde a Geografia e a Antropologia à Arquitetura e a Fotografia. 

O projeto é desenvolvido em 3 centros de investigação portugueses (CEG-

IGOT-ULisboa, CICS.NOVA UÉvora e IHC-NOVA FCSH). 
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Plano de trabalhos  

O/A bolseiro/a será integrado/a na equipa do projeto “Habitar Siza” e 

desenvolverá as seguintes tarefas: 

● Desenvolvimento conjunto, com os restantes membros da equipa, da 

Tarefa 1 do projeto (“Situar as histórias arquitetónicas dos estudos de caso”), 

com particular incidência no estudo de caso dos Terraços de Bragança; 

● Desenvolvimento conjunto, com os restantes membros da equipa, da 

Tarefa 2 do projeto (“Recensear a composição social dos estudos de caso”), 

com particular incidência no estudo de caso dos Terraços de Bragança; 

● Apoio à Tarefa 3 do projeto (“estudo de caso da Bouça”); 

● Desenvolvimento independente da Tarefa 5 do projeto (“estudo de caso 

dos Terraços de Bragança”); 

● Apoio à Tarefa 6 do projeto (“Missões de trabalho de campo a edifício 

Bonjour Tristesse, Berlim e conjunto habitacional na Giudecca, Veneza”); 

● Desenvolvimento contínuo e independente da Tarefa 7 (“website e 

exposição final do projeto”) 

● Preparação de relatórios com resultados do projeto; 

● Participação na disseminação dos resultados, nomeadamente com a 

escrita de duas publicações conjuntas em revistas internacionais indexadas 

Scopus e/ou Web of Science, bem como uma publicação conjunta em revista 

nacional indexada Scopus e/ou Web of Science. 

 

Legislação e regulamentação aplicável 

Estatuto do Bolseiro de Investigação; Regulamento de Bolsas de Investigação da 
Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. - em vigor e o Regulamento de 
Bolsas de Investigação da Universidade de Lisboa – em vigor. 

 

Local de trabalho 

O trabalho será desenvolvido no Centro de Estudos Geográficos do Instituto de 
Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa, sob a 
orientação científica do Doutor António Eduardo Alves Martins Ascensão. 

 
Duração da bolsa 

A bolsa terá a duração de 10 (dez) meses e meio, com início previsto em 

novembro de 2022. A bolsa poderá ser eventualmente renovada. 

 
Valor do subsídio de manutenção mensal 

O montante da bolsa corresponde a €1.686,00 conforme tabela de valores das 
bolsas atribuídas diretamente pela FCT, I.P. no País 
(https://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores).  

 
Métodos de seleção 

O método de seleção aplicável será a avaliação curricular dos/as candidatos/as. 

 

https://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores
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Parâmetros de avaliação: A avaliação curricular (AC) compreende os 

parâmetros seguintes: 

a) Produção científica, incluindo publicações científicas (artigos em revistas 

científicas, livros, capítulos em livros e atas de encontros científicos) (60%); 

b) Atividades de investigação, incluindo participação em e/ou coordenação de 

projetos de investigação (10%); 

c) Atividades de disseminação do conhecimento no contexto da promoção das 

práticas científicas (e.g. conferências) (10%); 

d) Proficiência da Língua Portuguesa e da Língua Inglesa (10%); 

e) Outros elementos constantes da carta de motivação (10%) 

 

O júri pode, caso entenda necessário, convocar para uma entrevista (E) os/as 

candidatos/as colocados/as nas 3 primeiras posições, podendo a mesma ser 

realizada por videoconferência. A classificação da entrevista (E) obedecerá aos 

seguintes critérios:  

a) Motivação para investigação científica na área de estudo a realizar 

(20%); 

b) Conhecimento na área de estudo a realizar (50%); 

c) Capacidade de análise e sentido crítico da literatura existente (20%); 

d) Capacidade de integração em equipa de investigação (10%). 

 

Neste caso, a entrevista (E) tem um peso de 30 %, a acumular à pontuação 

obtida na primeira fase de seleção, que entrará com um peso de 70%:  

Classificação Final = (AC × 70 %) + (E x 30 %) 

Os parâmetros de seleção têm uma valorização numa escala compreendida entre 

0 e 20 valores. 

A realização de entrevista (E), decorrerá em data e hora a comunicar 

oportunamente aos/às candidatos/as. 

No caso de o júri dispensar a realização da entrevista, a seriação final dos 

candidatos será feita em função das avaliações obtidas na avaliação curricular. 

O júri poderá não atribuir a bolsa se os/as candidatos/as não corresponderem ao 
perfil pretendido. 

 
Composição do Júri de Seleção  

O júri de seleção das candidaturas da presente bolsa é composto pelos elementos 

seguintes: 

Presidente do Júri: Doutor António Eduardo Alves Martins Ascensão, Investigador 

do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa; 

1.º Vogal Efetivo: Doutor Ricardo Manuel Costa Agarez, Investigador do ISCTE –  

Instituto Universitário de Lisboa; 
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2.º Vogal Efetivo: Doutora Filipa Viegas Serpa Santos, Professora Auxiliar da 

Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa; 

1.º Vogal Suplente: Doutor André Ladeira Seixas do Carmo Professor Auxiliar da 

Universidade de Évora; 

2.º Vogal Suplente: Doutor Carlos Paulo Henriques Catrica da Silva, Investigador 

do Instituto de História Contemporânea da FCSH, Universidade Nova de Lisboa. 

 

Forma de publicitação/notificação dos resultados 

Os resultados finais da avaliação serão comunicados aos/às candidatos/as 

através de notificação enviada para o endereço eletrónico indicado para o efeito.  

Caso o resultado seja desfavorável à concessão da bolsa requerida, os/as 

candidatos/as têm um prazo de 10 dias úteis para se pronunciarem, querendo, 

em sede de audiência prévia aos interessados, nos termos dos artigos 121.º e 

122.º do Código do Procedimento Administrativo (Decreto-Lei n.º 4/2015 de 7 

de janeiro, na sua redação atual).  

O/A candidato/a selecionado/a deverá manifestar por escrito a intenção de 

aceitação da bolsa. Em caso de não aceitação, a bolsa será atribuída ao candidato 

por ordem de seriação final. 

 

Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas 

O período para apresentação de candidaturas ao presente concurso decorrerá de      

11 a 24 de outubro de 2022. 

As candidaturas devem ser enviadas, obrigatoriamente, através de correio 

eletrónico para bolsas-ceg@igot.ulisboa.pt, acompanhadas dos seguintes 

documentos: 

a) Carta de apresentação de candidatura; 
b) Curriculum Vitae detalhado; 
c) Cópia de publicação do/a candidato/a que este/a considere mais próxima 

da área do projeto; 
d) Documento comprovativo de habilitações do grau académico requerido 

para o presente concurso. Relativamente a este documento, no caso de o 

grau ter sido obtido numa instituição estrangeira, o mesmo deve ser 
reconhecido por uma instituição portuguesa de acordo com o Decreto-Lei 

n.º 66/2018, de 16 de agosto e a Portaria n.º 33/2019, de 25 de janeiro, 
na sua redação em vigor à data da candidatura; 

e) No caso de cidadãos estrangeiros, documento que comprove a residência 

em Portugal, nomeadamente título de residência ou outro documento 
legalmente equivalente; 

f) Documentos comprovativos dos restantes graus e, caso existam, da 

proficiência em língua inglesa; 
g) Declaração de prévio consentimento para comunicação por meios 

eletrónicos. 

 

No e-mail de candidatura deverá ser indicado no assunto a seguinte referência: 

Ref.ª BIPD-HabitarSiza-2022.  

mailto:bolsas-ceg@igot.ulisboa.pt

