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01 

EDITORIAL 
 

 

Em março, apresentávamos a sétima edição da nossa newsletter. Agora, acabámos de 

comemorar o 7º aniversário do CIEQV. A cerimónia contou com a presença de 

individualidades que em muito contribuíram para o abrilhantar da mesma. Na verdade, foi 

um momento de celebração e, simultaneamente, de afirmação de um Centro de 

Investigação que está a trilhar o seu rumo de forma sustentada. Assim, quiseram juntar-

se a nós na Abertura desta comemoração o Diretor da Escola Superior de Desporto de 

Rio Maior (Prof. Doutor Luís Cid), o Vice-Presidente do Instituto Politécnico de Leiria (Prof. 

Doutor Nuno Rodrigues) e a Vice-Presidente do Instituto Politécnico de Santarém (Prof. 

Doutora Sónia Seixas). Todos manifestaram o seu apreço pelo trabalho que vem a ser 

desenvolvido no Centro, mostrando disponibilidade e vontade para apoiar, no necessário, 

o seu funcionamento e crescimento seguro. A coordenação do CIEQV teve a 

possibilidade de apresentar alguns números relativos à produção do CIEQV, 

nomeadamente os que se encontram patentes no Relatório de Atividades de 2020 

recentemente aprovado no respetivo Conselho Científico. Foi ainda salientado o apoio 

administrativo que o CIEQV tem tido, quer no IPSantarém quer no Politécnico de Leiria. 

Os coordenadores das diversas áreas científicas do CIEQV (ou seus representantes, na 

impossibilidade de presença dos mesmos) puderam apresentar, sucintamente, o trabalho 

já desenvolvido e perspetivar o que aí virá. Houve ainda tempo para a apresentação de 

alguns dos livros da responsabilidade editorial do Centro, abrilhantada pela excelente 

intervenção da Diretora da Unidade de Biblioteca do IPSantarém, a Dra. Dina Rocha. 

Sport, Education and Quality Life; Da Teoria do Fitness. Evidências científicas para um 

estilo de vida saudável; Periodização e Técnicas Avançadas de Treino da Força foram os 

livros apresentados pelos responsáveis pela sua edição e/ou respetivos autores. Em 
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suma, foi uma sessão dinâmica, presenciada ao vivo no Auditório da ESDRM e também 

à distância nas redes sociais. A coordenação do CIEQV agradece a todos os que 

contribuíram para que o evento decorresse com a qualidade referida, destacando a 

equipa administrativa da ESDRM e os bolseiros do CIEQV. 

 

Na presente newsletter, o investigador Mário Ferreira, membro integrado da área 

científica de Comportamento Motor, do CIEQV, apresenta o Projeto de Investigação 

“Incidência e prevalência de lesão no futebol português”, o qual visa determinar, conhecer 

e dominar as variáveis que interferem no processo de treino na referida modalidade 

desportiva e que poderão condicionar o rendimento desportivo e a saúde das populações 

envolvidas nessa prática. 

 

Júlia Santos, investigadora afeta à área científica de Saúde Individual e Comunitária do 

CIEQV, é entrevistada nesta edição. Apresenta-nos alguns dos projetos em que tem 

estado envolvida, com especial saliência para a perceção da dignidade das pessoas 

muito idosas em situação de pobreza aquando da procura de cuidados de saúde. 

Apresenta ainda algumas recomendações para os cidadãos, utentes e/ou praticantes, 

durante este período de pandemia da COVID-19, destacando-se a importância de uma 

boa organização e gestão das atividades diárias de modo a assegurar pausas ativas no 

trabalho. A investigadora deixa ainda um alerta para a sobrecarga de trabalho das 

mulheres nestes tempos. 

 

Paula Pinto, membro integrado da área científica de Produção e Tecnologia 

Alimentar/Comportamento Alimentar, do CIEQV, disserta sobre a importância da dieta 

mediterrânica, salientando o seu lugar preponderante como modo de vida saudável e 

sustentável e sua relação com o bem-estar subjetivo. 
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Finalmente, são apresentadas informações relativas a publicações e atividades 

desenvolvidas e a desenvolver.  

 

Destaque para a abertura de 1 a 14 de julho do concurso para bolseiro (Bolsa de 

Investigação Pós-Doutoral) para o CIEQV. 

 

 

 

 

 

  Rui Matos 1,2 

1 Professor Coordenador da ESECS – Politécnico de Leiria 

2 Subcoordenador do Centro de Investigação em Qualidade de Vida 
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Mário Ferreira 1,2 

1 Professor Doutor, Escola Superior de Desporto de Rio Maior – Instituto 

Politécnico de Santarém, Portugal 

2 Membro Integrado do Centro de Investigação em Qualidade de Vida, na 

área científica Comportamento Motor 

 

02 

NOTÍCIA 
 

 

— Projeto de investigação: incidência e prevalência de lesão 

no futebol português 

 

 

 

 

 

   

 

 

O projeto de investigação sobre a “Incidência e Prevalência de Lesão no Futebol 

Português” encontra-se em fase de desenvolvimento, contando ainda com a colaboração 

de outros membros integrados do Centro de Investigação em Qualidade de Vida (CIEQV), 

nomeadamente o Professor Doutor António Vences de Brito, o Professor Doutor Félix 

Romero e o Professor Doutor Nuno Loureiro.  

 

A concretização deste projeto surgiu na sequência do interesse generalizado em 

determinar, conhecer e dominar as variáveis que interferem no processo de treino e que 

poderão condicionar o rendimento desportivo e a saúde das populações envolvidas na 

prática desportiva.  

 

O estudo das variáveis que influenciam o treino desportivo, positiva ou negativamente, é 

uma preocupação constante dos investigadores e dos treinadores. O treino, os seus 

conteúdos e forma, os atletas nele envolvidos, o rendimento atlético e a prática desportiva 



Newsletter | maio – junho 2021  

ISSN: 2184-8637 

 
 
 
 

 
 

8 
 

 

 

como forma de vida saudável, fazem parte integrante das variáveis que determinam a 

busca incessante de conhecimento, onde se enquadram também as resultantes 

traumáticas desta prática. 

 

O estudo das componentes traumáticas da prática desportiva, especificamente as que 

possam ser tipificadas no futebol, poderá conduzir a metodologias de treino mais 

adequadas e preventivas no que diz respeito à lesão desportiva, permitindo incrementar 

o rendimento atlético e o estado de saúde do(a) praticante de futebol.  

 

O futebol é uma modalidade caracterizada pela ocorrência de contato e pelo desempenho 

de habilidades motoras específicas em diferentes intensidades, incluindo-se as corridas, 

saltos, sprints, remates, mudanças de direção e quedas, com diferentes exigências ao 

nível das capacidades motoras (Hoff, 2005). 

 

A prática regular de futebol pode induzir efeitos benéficos para a saúde, todavia existem 

potenciais fatores de risco para o surgimento de lesões nos seus praticantes (Faude, 

Rößler, & Junge, 2013). Assim, o risco de lesão em praticantes federados de futebol, deve 

ser uma preocupação durante o treino e competição, bem como as suas repercussões 

no tempo de inatividade (Parry & Drust, 2006). 

 

Uma característica essencial da atividade desportiva consiste na orientação tendente à 

obtenção do resultado máximo. Esta busca constante pelo rendimento máximo impõe aos 

jogadores a necessária e inevitável condição de serem submetidos a esforços muito 

próximos dos seus limites fisiológicos, expondo-os consequentemente a uma faixa de 

atividade potencialmente patológica, resultando em diversos tipos de lesões desportivas. 

Neste contexto, a ocorrência de lesão pode influenciar negativamente o rendimento 
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coletivo da equipa e os resultados desportivos (Hägglund et al., 2013), devido à 

incapacidade dos atletas para treinar e competir. Face ao exposto, emerge a necessidade 

de definição de estratégias para a prevenção da ocorrência de lesões, especialmente 

aquelas que possam impedir a participação no jogo e em outras atividades físicas, por 

períodos prolongados, de forma a garantir a saúde e a segurança dos praticantes de 

futebol (Jones et al., 2019). 

 

A diversidade de estudos realizados sobre as lesões desportivas no futebol têm sido 

fundamentais para o conhecimento sobre a prevalência de lesões, os locais anatómicos 

mais lesados, os mecanismos causadores das lesões, bem como a importância da 

prevenção da sua ocorrência com o intuito de melhorar o processo de treino desportivo. 

Embora diversos estudos tenham incidido sobre esta problemática (e.g., Brito et al., 2012; 

Materne et al., 2020; Monasterio et al., 2021), verifica-se a carência de uma análise mais 

abrangente sobre a incidência de lesões em atletas portugueses de todos os escalões 

etários, de ambos os sexos, de diferentes níveis competitivos e por posição em campo.  

 

A identificação do perfil de lesão dos jogadores masculinos e femininos, por posição em 

campo, escalão e nível competitivo, permitirá a definição de estratégias com vista à 

melhoria do processo de treino, direcionado a uma intervenção de carácter preventivo 

junto dos próprios atletas, treinadores e das entidades responsáveis pela promoção e 

desenvolvimento da modalidade. A prevenção como um meio para um decréscimo da 

incidência de lesões, tem como implicação direta evitar ou reduzir o período de 

afastamento da prática de futebol, o que em atletas de alto rendimento acarreta custos 

desportivos e económicos acentuados para os diversos agentes envolvidos na 

modalidade.  
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03 

ENTREVISTA 
 

 

— Entrevista a Júlia Santos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Breve apresentação curricular 

Doutoranda em Enfermagem na Universidade Católica Portuguesa; mestre em Ciências 

da Educação – Especialização em Educação e Desenvolvimento Social pela Faculdade 

de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra; Licenciatura em 

Curso de Estudos Superiores Especializados em Enfermagem de Reabilitação na Escola 

Superior de Enfermagem de Coimbra; Bacharelato em Curso de Enfermagem Geral pela 

Escola Superior de Saúde de Viseu. 

 

Professora Adjunta a tempo integral na Escola Superior de Saúde de Santarém, 

lecionando ao 1º Ciclo de Estudos (Licenciatura em Enfermagem), 2º Ciclo (Curso de 

Pós-Licenciatura e Curso de Mestrado em Enfermagem de Reabilitação), Curso Técnico 

Superior Profissional em Apoio Domiciliário, Curso de Professores e Curso de Instrutores 

de Yoga da Federação Portuguesa de Yoga.  

 

Júlia Santos 1,2 

1 Professora Adjunta, Escola Superior de Saúde – Instituto Politécnico de 

Santarém, Portugal 

2 Membro Integrado do Centro de Investigação em Qualidade de Vida, na 

área científica de Saúde Individual e Comunitária 
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Membro Integrado em doutoramento do Centro de Investigação em Qualidade de Vida 

(CIEQV), Área Científica Saúde Individual e Comunitária, integrando o projeto 

“WHOrYou_ALL – Healthy Aging”.  

 

Membro e elemento do corpo de revisores na Unidade de Investigação do IPSantarém; 

membro da Unidade de Monitorização de Indicadores de Saúde (UMIS) da Escola 

Superior de Saúde de Santarém, integrando o projeto “Simulação avançada para a 

tomada de decisão”; membro da Associação Portuguesa de Enfermeiros de Reabilitação 

(APER) e elemento da comissão técnica da Revista Portuguesa de Enfermagem de 

Reabilitação (RPER). 

 

Quais são os seus objetivos como membro do CIEQV? 

• Integrar e/ou desenvolver projetos nas diferentes áreas científicas do CIEQV, no 

domínio da reabilitação (neurológica, respiratória, postural e atividade física) e 

educação no ensino superior (processo de ensino, aprendizagem e avaliação); 

• Codesenvolver projetos no âmbito da prática de yoga e sua relação com a 

qualidade de vida; 

• Contribuir para a promoção da melhoria da qualidade de vida da Pessoa. 

 

Quais são os seus projetos de investigação mais importantes? 

Atualmente, os projetos que encerram maior importância direcionam-se para os da Área 

Científica Saúde Individual e Comunitária. Contudo, perspetiva-se a cooperação e ou 

desenvolvimento de projetos de investigação no domínio da educação ou da prática de 

Yoga, direcionados naturalmente, para a qualidade de vida dos cidadãos. 
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De que forma é que as funções de professor do ensino superior e profissional 

especializado na sua área de intervenção têm influenciado a investigação que 

desenvolve? 

Trinta e sete anos de atividade profissional, divididos equitativamente entre a prática 

clínica e a prática docente, têm influenciado a investigação a partir da análise e reflexão 

da práxis. Constituem exemplo disso, os estudos realizados no âmbito da aquisição de 

grau (mestrado), investigação em curso (doutoramento), da orientação de teses de 

mestrado e como membro da UMIS. 

Perspetiva-se alavancar estas experiências, com atividades de investigação 

direcionadas: (i) à capacitação da Pessoa na adoção de estilos de vida saudáveis e 

maximização da sua autonomia nas mais diversas atividades de vida diária: (ii) inovação 

e melhoria das práticas pedagógicas. 

 

A investigação científica sobre a qualidade de vida e sua área de intervenção 

apresenta algumas recomendações para os cidadãos, utentes e/ou praticantes, 

durante este período de pandemia da COVID-19. Fale um pouco acerca deste 

problema. 

A pandemia e consequente necessidade de confinamento, trouxe inevitavelmente uma 

mudança no processo de ensino e aprendizagem. O ensino a distância foi e é uma 

necessidade. Professores e estudantes, passam uma grande parte do tempo a trabalhar 

frente aos écrans. E para descomprimir do trabalho, o que fazem? Passam para outros 

écrans, sejam para assistir a filmes ou comunicar em redes sociais. Tais atividades têm 

aumentado o sedentarismo, aumento de peso, secura dos olhos, contraturas musculares, 

desânimo e irritabilidade. 

Ora, torna-se importante reforçar medidas de prevenção e de combate a estes problemas 

de modo a evitar o padecimento e a melhorar a qualidade de vida. E é isto que temos 
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realizado a nível micro, junto dos pares, estudantes, familiares, amigos e vizinhos. É 

necessário realizar uma boa organização e gestão das atividades do dia de modo a 

assegurar pausas no trabalho.  As pausas devem ser utilizadas para espreguiçar, bocejar, 

caminhar, dançar, subir e descer escadas, ir até ao quintal ou à varanda, conversar e 

ingerir pelo menos 1,5 litros de líquidos por dia. Simultaneamente, torna-se necessário 

diminuir o consumo de calorias, já que não necessitamos da mesma quantidade. 

Em continuidade, para manter a massa muscular, a imunidade e a saúde em geral, há 

que organizar tempos para a atividade física, mental e social. O distanciamento físico dos 

familiares, colegas e amigos diminui a nossa qualidade de vida. Conversar, relativizar e 

rir constituem boas soluções. 

Outro aspeto, remete-nos para a sobrecarga de trabalho das mulheres nestes tempos. 

Para além do trabalho e da adaptação a novas metodologias de formação, a presença de 

todos os elementos da família em casa, conduz a maiores necessidades de trabalho 

familiar. Uma boa dose de gestão e divisão de tarefas, construção de momentos de 

interatividade familiar fora dos écrans, cooperação e amor, ajudarão certamente a 

melhorar a qualidade do ambiente familiar e qualidade de vida de todos.  
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04 

ARTIGO 
 

 

— A dieta mediterrânica e sua relação com o bem-estar 

subjetivo 

 

 

 

t 

 

 

 

 

 

 

Enquadramento 

A alteração no padrão geral da dieta é um dos fatores principais para a prevenção de 

doenças crónicas não transmissíveis (DCNT), aliado a outros fatores de um estilo de vida 

saudável como a atividade física regular e o número de horas de sono adequadas [1, 2]. 

Ao longo de décadas, vários estudos científicos têm vindo a destacar os benefícios da 

Dieta Mediterrânica (DM) na saúde, longevidade e bem-estar [3-6]. Para além destes 

aspetos, a DM é considerada um dos padrões alimentares mais sustentáveis, devido à 

promoção do consumo de alimentos sazonais, produzidos localmente, e a um baixo 

consumo de carne [7]. Reconhecida pela UNESCO como Património Intangível da 

Humanidade em 2010, a DM vai para além do mero consumo de alimentos saudáveis e 

sustentáveis, englobando um modelo cultural, onde a atividade física regular, o descanso 

adequado e o convívio têm um papel fundamental [7]. As recomendações alimentares da 

DM baseiam-se no consumo frequente de alimentos tradicionalmente produzidos nas 

Paula Pinto 1,2 

1 Professora Coordenadora, Escola Superior da Agrária – Instituto Politécnico 

de Santarém, Portugal 

2 Membro Integrado do Centro de Investigação em Qualidade de Vida, na 

área científica de Produção e Tecnologia Alimentar / Comportamento Alimentar 
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regiões mediterrânicas: cereais, frutos, vegetais e o azeite utilizado para cozinhar e 

temperar alimentos. Com moderação devem ser consumidos os laticínios, de preferência 

magros, e o pescado. De consumo reduzido destacam-se as carnes processadas e 

carnes vermelhas, assim como os doces e produtos de pastelaria. A água deve ser o 

líquido ingerido preferencialmente, e o vinho, também tradicional nas regiões 

mediterrânicas, deve ser consumido com moderação [7, 8].  

  

 

O conceito de bem-estar está incorporado na definição de saúde da Organização Mundial 

de Saúde (OMS): "saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e 

não apenas a ausência de doença" [9]. O aumento do bem-estar da população europeia 

foi uma das prioridades chave do programa Europeu 2015-2020 [10]. Os indicadores de 

bem-estar da população englobam medidas objetivas, como a educação, a segurança, o 

rendimento e a qualidade do meio ambiente. No entanto, o bem-estar é influenciado por 

fatores culturais, tradições e crenças, pelo que deve também incluir uma dimensão 

subjetiva baseada na autoavaliação de um conjunto de parâmetros psicológicos 

associados ao bem-estar [10, 11]. Ao nível das ciências comportamentais, emergiram 

duas vertentes filosóficas associadas à dimensão subjetiva de bem-estar: bem-estar 

hedónico e bem-estar eudemónico [12]. O bem-estar hedónico, mais associado à 

designação de bem-estar subjetivo, é entendido como uma avaliação da qualidade de 

vida da pessoa, na perspetiva da própria pessoa. Envolve uma avaliação cognitiva, sendo 

a mais utilizada a avaliação da satisfação global com a vida, numa escala de 0 a 10, e 

avaliações baseadas em estados emocionais, por exemplo, felicidade, depressão e 

preocupação [13]. O bem-estar eudemónico, também por vezes designado de bem-estar 

psicológico, engloba aspetos interpessoais e intrapessoais do funcionamento normal da 
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vida, por exemplo, relações positivas com os outros, autonomia, autoaceitação, e o 

sentido de florescimento e de propósito de vida [14].  

 

Embora muitos estudos evidenciem a importância da dimensão subjetiva do bem-estar 

na saúde, a maioria foca-se unicamente na vertente hedónica. Considerando que na base 

do conceito de bem-estar subjetivo está uma autoavaliação da pessoa da sua própria 

qualidade de vida, e que, quer avaliações hedónicas, quer avaliações eudemónicas, são 

perspetivas individuais, entendemos que ambas as vertentes são igualmente importantes 

e, como tal, devem ser incluídas na avaliação do bem-estar subjetivo. Com esse 

propósito, tem sido desenvolvido desde 2019 o projeto Mediterranean Diet and Well-

Being (MeDiWeB), o qual inclui um consórcio de sete países do Sul da Europa, cinco 

mediterrânicos: Portugal (PT), Espanha (SP), Itália (IT), Grécia (GR) e Chipre (CY), e dois 

não mediterrânicos: Bulgária (BG) e República do Norte da Macedónia (NMK). Os 

objetivos deste projeto foram: i) validar um instrumento comum para monitorização da 

adesão à DM; ii) validar um índice comum para monitorização do bem-estar subjetivo que 

inclua as dimensões hedónica e eudemónica; iii) estudar a associação entre a DM e 

outros fatores de estilo de vida, e o bem-estar subjetivo [15].   

 

O projeto foi aprovado pela comissão de ética da Unidade de Investigação do Instituto 

Politécnico de Santarém (022019Agrária). Numa primeira fase foi validado o instrumento 

de avaliação da adesão à DM utilizado no estudo PREDIMED [16], o Mediterranean Diet 

Adherence Score (MEDAS), nos sete países do consórcio. Esta validação foi feita com 

base na comparação entre um questionário de frequência alimentar, contendo as 14 

perguntas necessárias ao cálculo do MEDAS, e os diários alimentares de três dias dos 

participantes [17]. Pela primeira foi utilizada a mesma metodologia para validação 

simultânea do MEDAS em diferentes países. Os resultados indicaram uma validação 
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adequada deste instrumento para monitorizar e comparar a adesão à DM da população 

adulta nestes países [17]. 

 

Após o término da fase de validação, foi desenhado um questionário que permitisse 

explorar a associação entre a adesão à DM, o bem-estar subjetivo e outros fatores de 

estilo de vida. A construção do questionário foi realizada com base nas recomendações 

da Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) [13] e incluiu i) 

questões demográficas –  nacionalidade, país de residência, idade, sexo, estado civil, 

escolaridade, posição no mercado de trabalho, rendimento; ii) avaliação do estado de 

saúde – peso e altura, para cálculo do índice de massa corporal, patologias 

diagnosticadas;  iii) parâmetros relacionados com estilo de vida – hábitos alimentares, 

adesão à dieta mediterrânea pelo cálculo do MEDAS, hábitos tabágicos, atividade física, 

sono, socialização, contacto com a natureza; iv) parâmetros de bem-estar subjetivo – 5 

itens propostos pela OECD [13], satisfação global com a vida, sentido de significado da 

vida, sentimentos de felicidade, preocupação e depressão; 3 itens retirados da escala de 

perceção de stress de Cohen [18], sentimento de confiança suas capacidades, 

sentimentos de stress e de incapacidade de lidar com o dia a dia; 3 itens retirados da 

escala de perceção de fadiga de Lee [19], sentimentos de energia, eficiência e de 

cansaço. Foi solicitada autorização dos autores para utilização dos itens referidos. Todos 

os itens foram avaliados numa escala de 0 a 10, onde 0 é nunca/o pior possível, e 10 é 

sempre/o melhor possível. O questionário foi traduzido para cada uma das línguas 

nacionais e distribuído online para recolha de dados, entre abril de 2019 e março de 2020, 

antes do confinamento imposto pela pandemia COVID-19 (a versão inglesa do 

questionário pode ser consultada no material suplementar de um dos artigos publicados 

pelo consórcio [20]). Um total de 3145 participantes, com idade superior a 18 anos, foi 

elegível para análise (com 300 a 500 participantes por país). 
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A análise dos valores MEDAS obtidos para cada um dos países envolvidos neste estudo 

mostrou uma diferença significativa na adesão à DM entre países mediterrânicos e países 

não mediterrânicos (p < 0.01), com a maioria dos participantes de países mediterrânicos 

classificados na categoria de adesão moderada (68%, MEDAS entre 6 a 9), enquanto que 

nos países não mediterrânicos, a maioria dos participantes foi classificado na categoria 

de adesão baixa (51%, MEDAS ≤ 5) [21].  Foram igualmente encontradas diferenças 

significativas entre os valores médios obtidos nos diferentes países, com o seguinte 

ranking: SP (7,90 ± 1,72), PT (7,38 ± 2,10), GR (7,13 ± 2,03), IT (6,80 ± 1,54), CY (6,12 

± 1,99), BG (5,80 ± 1,80), e NMK (5,30 ± 1,80). É preocupante verificar que mesmo nos 

países mediterrânicos apenas uma pequena percentagem dos participantes se encontrou 

classificado na categoria de elevada adesão (11%, MEDAS ≥ 10) [21]. De forma a 

averiguar quais os hábitos alimentares que poderiam explicar estes resultados, foi 

analisada a percentagem de participantes que cumpria com os critérios definidos para o 

cálculo do MEDAS. Os resultados indicaram um consumo diário de azeite, tal como 

característico das regiões mediterrânicas, mas apenas 30% dos participantes cumpriu o 

critério das 4 colheres de sopa ou mais de azeite por dia.  A maioria dos participantes 

também não consumiu as quantidades recomendadas na DM de frutos (3 porções por 

dia), vegetais (2 porções por dia), leguminosas (3 porções por semana), frutos 

oleaginosos (3 porções por semana), e peixe (3 porções por semana) [21]. Os resultados 

apontam a necessidade do reforço de políticas e programas que incentivem os cidadãos 

a aderirem a hábitos alimentares saudáveis, característicos da DM.  

 

No que respeita ao bem-estar subjetivo, foi feita uma análise dos cinco itens da OECD 

(satisfação com a vida, sentido de significado da vida, sentimentos de felicidade, 

preocupação e depressão) e sua relação com a DM na amostra portuguesa. A soma 
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destes cinco itens (após inversão dos sentimentos de preocupação e depressão) permitiu 

definir um índice de 5-itens de bem-estar e três perfis de bem-estar subjetivo: elevado 

(índice médio de 8,2 ± 1,3), moderado (índice médio de 6,2 ± 1,6), e baixo (índice médio 

de 3,9 ± 1,0), aos quais estão significativamente associados valores decrescentes de 

adesão à DM (MEDAS = 7,8 ± 1,9; 7,3 ± 2,1; e 6,5 ± 2,1, para os perfis elevado, moderado 

e baixo, respetivamente) [20].  

 

A análise de componentes principais com todas as variáveis de bem-estar subjetivo 

recolhidas permitiu já validar um construto de 9 itens em cinco dos sete países do 

consórcio, encontrando-se em fase de análise a correlação deste construto com fatores 

de estilo de vida, incluindo a adesão à DM. Pretende-se definir um instrumento que 

englobe a dimensão hedónica e eudemónica, e assim permita monitorizar de forma mais 

abrangente o bem-estar subjetivo em diferentes países. Esta monitorização é cada vez 

mais importante numa sociedade sujeita a desafios económicos, sociais e ambientais, e 

onde as doenças mentais têm vindo a escalar. Por outro lado, a saúde, incluindo a saúde 

mental, está positivamente associada a comportamentos de estilo de vida saudável, onde 

a DM tem um lugar preponderante como modo de vida saudável e sustentável. Assim, é 

essencial continuar a investigar a relação DM/bem-estar subjetivo, de forma a 

compreender os co-benefícios associados e a sua tradução em políticas que permitam 

melhorar o bem-estar dos indivíduos e da sociedade. 
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06 

ATIVIDADES DO CIEQV-LQRC 
 

 

• Concurso para uma bolsa de investigação pós-doutoral no CIEQV  

Decorre entre 1 e 14 de julho 2021 o prazo de candidatura ao concurso para uma bolsa 

pós-doutoral para o CIEQV.  

Aceda ao edital aqui.  

 

• Artigo de referência concetual escrito pela equipa coordenadora do CIEQV 

Rodrigues, J., Chicau Borrego, C., Ruivo, P., Sobreiro, P., Catela, D., Amendoeira, J., 

Matos, R. (2020). Conceptual Framework for the Research on Quality of Life. 

Sustainability, 12, 4911. https://doi.org/10.3390/su12124911 

 

• Convite para publicação na revista International Journal of Environmental 

Research and Public Health 

A investigadora prof. Dr. Ana Pereira é editora convidada de um special issue com o 

tópico: Fitness and Health. A data de submissão de manuscritos é até ao dia 31 de julho 

de 2021. Para mais informações VER AQUI. 

 

• Convite para publicação na revista International Journal of Distributed 

Sensor Networks 

O investigador prof. Dr. João Brito e prof. Dr. Rafael Oliveira em conjunto com três 

investigadores internacionais são editores convidados de um special issue com o tópico: 

External Load Monitoring in Athletes using Micro Electromechanical Devices. A data de 

https://www.cieqv.pt/wp-content/uploads/2021/06/edital-concurso-bolsa-pos-doutoral-cieqv-2021-final.pdf
https://doi.org/10.3390/su12124911
https://www.mdpi.com/journal/ijerph/special_issues/Fitness_Health
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submissão de manuscritos é até ao dia 31 de agosto de 2021. Para mais informações 

VER AQUI. 

 

• Convite para publicação na revista International Journal of Environmental 

Research and Public Health 

O investigador prof. Dr. Carlos Silva em conjunto com dois investigadores internacionais 

é editor convidado de um special issue com o tópico: Psychological Factors and Their 

Effect on the Health, Well-Being and Performance of Athletes. A data de submissão de 

manuscritos é até ao dia 30 de novembro de 2021. Para mais informações VER AQUI. 

 

• Projetos de I&D nas áreas científicas do CIEQV: 

Para mais informações VER AQUI.  

https://journals.sagepub.com/page/dsn/collections/special-issues/external-load-monitoring-in-athletes-using-micro-electromechanical-devices
https://www.mdpi.com/journal/ijerph/special_issues/psychological_factors_their_effect_health_wellbeing_performance_athletes
https://www.cieqv.pt/research/#cieqv_projects
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07 

CONCURSOS E FINANCIAMENTOS 
 

 

• Concurso para uma bolsa de investigação pós-doutoral no CIEQV – Decorre entre 

1 e 14 de julho 2021 o prazo de candidatura ao concurso para uma bolsa pós-

doutoral para o CIEQV. O edital será publicado no site do IPSantarém e no site 

do CIEQV, bem como será divulgado nas redes sociais do CIEQV. Para mais 

informações VER AQUI. 

• Concurso “Bolsas Gulbenkian Mais”, financiado pela Fundação Calouste 

Gulbenkian. Data limite de submissão:  1 de julho de 2021. Para mais informações 

VER AQUI. 

• Concurso “Pequenos Investimentos na Exploração Agrícola -Instalação de Painéis 

Fotovoltaico”, financiado pela Start PME. Data limite de submissão: 14 de julho de 

2021. Para mais informações VER AQUI. 

• Concurso para a submissão de Propostas de Formação Avançada de Curto 

Prazo, organizado pelo Programa UT Austin Portugal. Data limite de submissão:  

15 de setembro de 2021. Para mais informações VER AQUI. 

• Concurso para projetos inovadores em diversas áreas das ciências sociais e 

exatas, financiado pela EEA Grants Portugal. Data limite de submissão: 4 de 

dezembro de 2020 a 30 de Junho de 2023. Para mais informações VER AQUI. 

• Concurso “Bolsa de Investigação em Oncologia LPCC-NRS/Terry Fox 2020-

2021”, financiado pela Liga Portuguesa Contra o Cancro. Data limite de 

submissão:  18 de dezembro de 2021. Para mais informações VER AQUI.  

https://www.cieqv.pt/wp-content/uploads/2021/06/edital-concurso-bolsa-pos-doutoral-cieqv-2021-final.pdf
https://gulbenkian.pt/bolsas-apoios-gulbenkian/bolsas-gulbenkian-mais/?utm_source=Informa%C3%A7%C3%A3o+Gulbenkian&utm_campaign=8816f450e5-Enews_Gulbenkian_20200924_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_e941074765-8816f450e5-220987829
https://start-pme.pt/
https://utaustinportugal.org/calls/call-for-short-term-advanced-training-proposals/#1615543918150-9a95178d-02ee
https://academiaelectrao.pt/assets/media/configurations-s1/original/20191209_154320urI.pdf
https://www.ligacontracancro.pt/paginas/detalhe/url/bolsas-investigacao-tf-2021-2022
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08 

AGENDA 
 

 

• 10º Congresso Ibero-Americano em Investigação Qualitativa (CIAIQ2021), 

tem lugar de 13 a 16 de julho, em modo virtual. Para mais informações VER AQUI. 

• 12th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics 

realizado em formato ONLINE nos dias 13-16 de julho de 2021. Para mais 

informações VER AQUI. 

• (AHFE) 2021 and the Affiliated Conferences realizado em New York (EUA) nos 

dias 25-29 de julho de 2021. Para mais informações VER AQUI. 

• World Congress of Performance Analysis of Sport & International 

Symposium on Computer Science in Sport realizado em Viena (Áustria) 

durante os dias 29 de agosto e 21 de setembro de 2021. Para mais informações 

VER AQUI. 

• XI Congresso Ibero-Americano de Indicadores de Ciência e Tecnologia 

realizado em Lisboa (Portugal) nos dias 8-10 de setembro de 2021. Para mais 

informações VER AQUI. 

• ICEM 2020 Conference – Annual Conference of International Council of 

Educational Media realizado em Santarém (Portugal) nos dias 22-24 de 

setembro de 2021.  Para mais informações VER AQUI. 

• Fifth Assembly of the International Motor Development Research 

Consortium realizado ONLINE nos dias 22-25 de setembro de 2021.  Para mais 

informações VER AQUI. 

• Ecocity World Summit 2021 realizado em Roterdão (Holanda) e ONLINE nos 

dias 27-29 de setembro de 2021. Para mais informações VER AQUI. 

https://ciaiq.ludomedia.org/
https://ciaiq.org/congresso-ibero-americano-em-investigacao-qualitativa/
http://2021.ahfe.org/
https://wcpas2021.univie.ac.at/
http://congreso.ricyt.org/pt
http://icem2020.ipsantarem.pt/
https://motordevelopment.gr/
https://ecocity-summit.com/register/?utm_source=Marketo&utm_medium=email%20&mkt_tok=eyJpIjoiTkRBMU1UZzBOakptWXpVMyIsInQiOiJISHg2RGRIbzVVU054Skg5OEhkZUlYVGNSN0Q5U05DbVIwZ3A1a3plUG1lSkpFanRIcnIwNnpSY3R0Ukk3M0dOTjRtU2NxNjVPWVhvbUV4R0U5ZERmeWZqMk5FSWtwMmp4WXFMTTNvRWJQQU1XQk1oTGRtMnJOU0xtVjQ1UUZkSyJ9
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• 16º Seminário de Desenvolvimento Motor da Criança realizado em Évora 

(Portugal) nos dias 29 e 30 de setembro. Para mais informações VER AQUI. 

• 9º Congresso da Sociedade Científica de Pedagogia do Desporto realizado 

em Leiria (Portugal) nos dias 16-17 de outubro de 2021. Para mais informações 

VER AQUI. 

• 3º Fórum da REDESPP realizado em Coimbra (Portugal) nos dias 2-3 novembro 

de 2021. Para mais informações VER AQUI. 

• Congresso Mundial de Treinadores ICCE realizado em Lisboa (Portugal) nos 

dias 17-21 novembro de 2021. Para mais informações VER AQUI. 

• L’ARIS – Colloque interdisciplinaire SHS realizado em Montpellier (França) nos 

dias 18-21 de janeiro de 2022. Para mais informações  VER AQUI. 

http://www.sdmc16.uevora.pt/
http://www.ipg.pt/scpd/9congresso-scpd/default.aspx
http://forumdesporto2020.esec.pt/
http://www.icce2021.com/
https://aris-intervention-sport.org/congres-international-les-enjeux-des-jeux-contribution-de-la-recherche-en-sciences-humaines-et-sociales-du-sport-aux-jeux-olympiques-et-paralympiques-de-paris-2024-lafraps-laris/

