Centro de Investigação em Sociologia
Económica e das Organizações

Anúncio para atribuição de Bolsa de Investigação para
Licenciado no âmbito do Projecto PTDC/AAC‐AMB/103907/2008
Encontra‐se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de Investigação (BI) no âmbito do projecto
PTDC/AAC‐AMB/103907/2008, com o título “Contribuição da Responsabilidade Social das Empresas para o
Desenvolvimento Sustentável” (Projecto REHMINE; http://pascal.iseg.utl.pt/~socius/rehmine/), financiado
pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT).
Formação Académica
Formação superior (Licenciatura) em Gestão, Economia, Matemática Aplicada à Economia e à Gestão,
Engenharia e Gestão Industrial, Engenharia do Ambiente ou outra considerada apropriada.
Requisitos Preferenciais
‐ A frequentar Mestrado em domínio relevante para o projecto.
‐ Formação avançada em métodos quantitativos.
‐ Conhecimentos profundos de análise multi‐critério.
‐ Conhecimentos de softwares estatísticos (por ex. SPSS, STATA ou o Expert Choice).
‐ Capacidade de desenvolver trabalho autonomamente, seguindo instruções recebidas.
Plano de Trabalhos
Esta bolsa consiste num trabalho de investigação a tempo inteiro com duração inicial de 6 meses, sob a
coordenação da Doutora Idalina Dias Sardinha (coordenadora do Projecto e investigadora do Socius) e o
acompanhamento dos Professores Pedro Verga Matos (Dep.de Gestão, ISEG‐UTL) e Maria Isabel Mendes
(Dep. de Economia, ISEG‐UTL).
A bolsa proposta tem por objectivo identificar a relevância das diferentes componentes dos programas de
reabilitação e desenvolvimento sustentável local de áreas mineiras abandonadas para os diferentes
stakeholders, de forma a definir políticas públicas adequadas, tendo por base empírica o caso da Mina de S.
Domingos. É por isso necessário, globalmente:
a) Identificar os diferentes critérios pelos quais se podem avaliar os danos associados a áreas industriais
degradadas em particular áreas mineiras abandonadas assim como os benefícios resultantes de uma
intervenção na sua recuperação e respectivo desenvolvimento;
b) Estimar o seu valor, absoluto ou relativo (entre cada tipo de critério), para cada categoria de stakeholder;
c) Estimar o peso dado a cada critério, para cada categoria de stakeholder, identificando políticas óptimas.
d) Avaliar políticas alternativas para a recuperação e desenvolvimento de áreas industriais degradadas
tendo em atenção princípios do desenvolvimento sustentável.
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Para todo o desenvolvimento do trabalho importa aplicar métodos de análise multi‐critério (por exemplo
AHP ou Macbeth) sendo também necessário identificar claramente as diferenças conceptuais, de forma a se
poderem explicar (eventuais) diferenças nos resultados e/ou políticas propostas.
No final, para além de todo o contributo para o projecto, o bolseiro deverá apresentar o seu Trabalho Final
de Mestrado sobre tema associado ao projecto.
Local de Trabalho
O local de trabalho é o Socius – Centro de Investigação em Sociologia Económica e das Organizações, do
Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG), da Universidade Técnica de Lisboa.
Duração da Bolsa
A bolsa tem a duração inicial de 6 meses, eventualmente renovável até ao final do Projecto, com início em
Fevereiro ou Março de 2012. Será regulada pelo enquadramento legal definido pela FCT.
Valor do subsídio de manutenção mensal
O montante da bolsa corresponde a € 745, conforme tabela de valores das bolsas atribuídas directamente
pela FCT, I.P. no País (http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/valores).
Método de selecção
As candidaturas serão inicialmente seleccionadas com base no Curriculum Vitae (CV) do candidato e numa
Carta de Motivação justificando as motivações para a candidatura. A selecção final será efectuada após a
realização de uma entrevista.
Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas
A carta de motivação e o CV deverão ser enviados por email para a Doutora Idalina Dias Sardinha
(rehmine@socius.iseg.utl.pt) entre os dias 18 de Janeiro e 03 de Fevereiro de 2012. Todos os candidatos
serão informados da decisão por email até ao dia 10 de Fevereiro de 2012.
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