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AVISO – Bolsas IPIMAR 
 

BOLSA NÍVEL 3 OU 2 
 

 
O Instituto Nacional dos Recursos Biológicos, I.P./L-IPIMAR abre concurso, no prazo de sete 
dias úteis a contar da data de publicação deste anúncio, para atribuição de uma bolsa de 
investigação científica de nível 3 (habilitado com licenciatura) ou de nível 2 (habilitado com 
mestrado), no âmbito do Projecto MARPRO “Conservation of marine protected species in 
mainland Portugal” (LIFE09/NAT/PT/038, 2011-2015).  
 
OFERECE-SE: 
Subsídio mensal cujo montante é correspondente à respectiva Bolsa da Fundação para a 
Ciência e a Tecnologia. 
 
A Bolsa terá uma duração de 12 meses, podendo ser anualmente renovada até um máximo 
de 4 anos. 

 
 

REQUER-SE: 
 

Licenciatura ou Mestrado em Biologia Marinha ou equivalente com conhecimentos sobre 
identificação de aves e mamíferos marinhos. Dá-se preferência aos candidatos com 
experiência de embarques em embarcações comerciais que demonstrem boa capacidade de 
comunicação, dinamismo, autonomia e disciplina.  
A bolsa exige total disponibilidade para embarque em embarcações comerciais.  
 
Local-base da Bolsa: INRB/IPIMAR, Posto Peniche. 

 
A selecção dos candidatos, para além da avaliação curricular, poderá contemplar a 
realização de uma entrevista. As candidaturas deverão ser enviadas para o Instituto Nacional 
dos recursos Biológicos/IPIMAR, Av. Brasília, 1449-006 Lisboa, acompanhadas de 
requerimento, Curriculum Vitae e certificado de habilitações. O requerimento deverá conter a 
identificação completa do candidato e a referência ao projecto a que se candidata, sem as 
quais não será aceite. 
 
 
 
 

A Presidente do Júri 
 

Ivone Figueiredo 
(Investigadora Auxiliar) 
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Plano de formação 
Bolsa de Investigação, Nível 3 ou 2 

 

Projecto: MARPRO “Conservation of marine protected species in mainland Portugal” 
(LIFE09/NAT/PT/038, 2011-2015) 

 

Tipo de bolsa: 1 Bolsa de Investigação nível 3 ou 2 

 

Área/Tema de Formação: Avaliação de interacções entre as espécies alvo e as pescas; 

elementos base para a posterior elaboração de Manuais de Boas Práticas.  

 

Local de trabalho: IPIMAR, Posto Peniche 
 

Orientadores: Ivone Figueiredo  

 
Duração: 1 ano renovável até 4 anos 
 

Plano de Formação e de Actividades: 
 

1. Realização de inquéritos à frota que opera ao largo de Peniche (área de estudo) para 

recolha de informação sobre pescarias e interacção com aves, repteis e mamíferos 

marinhos 

2. Embarques regulares nas embarcações comerciais que constituem a frota alvo que 

opera na área de estudo e recolha de informação sobre esforço de pesca, área de 

pesca, capturas (alvo e acessória), rejeições e sobre avistamento e/ou captura 

acidental de aves, de repteis e de mamíferos marinhos, de acordo com protocolos de 

amostragem a estabelecer com outros parceiros do projecto; 

3. Assegurar a logística para a realização de reuniões regulares com OP, Associações 

de Armadores e outros stakeholders com interesse na área de estudo;  

4. Participação nos ensaios que venham a ser realizados na área de estudo para 

mitigação de capturas acidentais de aves, de repteis e de mamíferos marinhos 

5.  Assegurar a introdução e verificação dos dados recolhidos em base de dados. 

6. Elaboração de relatórios regulares sobre as actividades desenvolvidas e participação 

em reuniões no âmbito do projecto MARPRO. 
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