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01 

EDITORIAL 
 

 

Ano novo… investigação nova! 

 

Esta 1ª edição de 2022 da newsletter do CIEQV tem a “chancela” da área científica de 

Produção e Tecnologia Alimentar / Comportamento Alimentar. 

 

Maria Paula Pinto, Professora Coordenadora da Escola Superior Agrária de Santarém, 

Instituto Politécnico de Santarém e Membro Integrado do CIEQV na área científica de 

Produção e Tecnologia Alimentar / Comportamento Alimentar, dá-nos a conhecer o 

Shaping Food Research, desafio lançado no âmbito do Projeto Link Me Up/ Demola 

Global, promovido pelo Instituto Politécnico de Santarém. 

 

Artur Amaral, igualmente Professor Coordenador na Escola Superior Agrária de Santarém 

(ESAS), Instituto Politécnico de Santarém e Membro Integrado do CIEQV na área 

científica de Produção e Tecnologia Alimentar / Comportamento Alimentar, é um dos 

entrevistados nesta edição. Doutorado em Engenharia Agronómica pela Universidade de 

Lisboa e Coordenador do curso de licenciatura em Agronomia da ESAS fala-nos dos 

projetos em que se encontra envolvido. Destacamos o projeto BIOma - Soluções 

Integradas de BIOeconomia para a Mobilização da Cadeia Agroalimentar, com foco na 

economia circular, e o MaisSOLO, o qual aposta na biodiversidade do solo numa 

perspetiva de sustentabilidade. 
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Anabela Grifo concedeu-nos a segunda entrevista da presente newsletter. Professora 

adjunta na Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Santarém, é Doutorada em 

Ciência Agrárias – especialização Agronomia pela Universidade de Évora. Para além de 

estar, igualmente, envolvida no projeto BIOma, integra o projeto H2Oliva, o qual visa a 

capacitação dos agricultores para a realização de práticas de rega mais eficientes na 

cultura do olival e para a gestão integrada dos recursos, com o apoio das tecnologias de 

monitorização atualmente existentes. 

 

Rosa Santos Coelho, Professora Adjunta na Escola Superior Agrária de Santarém, 

Instituto Politécnico de Santarém e Membro Integrado do CIEQV na área científica de 

Produção e Tecnologia Alimentar / Comportamento Alimentar, apresenta-nos o resumo 

do artigo Use of indicators in River Basin Management Planning and Strategic 

Environmental Assessment processes, publicado por si e com o contributo de alguns 

colaboradores, em 2018, na Revista Impact Assessment and Project Appraisal. Neste 

artigo, os autores visaram analisar a utilização e a relevância de indicadores para suportar 

os processos de planeamento e gestão de região hidrográfica e de Avaliação Ambiental 

Estratégica. Salientamos como duas das principais conclusões a vantagem em que haja 

um envolvimento ativo de partes interessadas ao longo de todo o processo de 

desenvolvimento de indicadores e o uso de indicadores mais transversais entre os 

processos de planeamento e de Avaliação Ambiental Estratégica, aspetos a ser 

considerados pelas equipas técnicas envolvidas na condução destes processos. 

 

Por fim, são apresentadas informações relativas a publicações e atividades 

desenvolvidas e a desenvolver pelo CIEQV e seus membros, bem como concursos e 

financiamentos disponíveis. 
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O CIEQV deseja a todos um excelente 2022!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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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Maria Paula Pinto 

Professora Coordenadora, Escola Superior Agrária de Santarém, Instituto Politécnico 

de Santarém 

3 Membro Integrado do Centro de Investigação em Qualidade de Vida, na área 

científica Produção e Tecnologia Alimentar / Comportamento Alimentar 

 

 

02 

NOTÍCIA 
 

 

— Shaping Food Research 

Designed Together with CIEQV 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Entre 25 de outubro e 17 de dezembro o Centro de Investigação em Qualidade de Vida 

(CIEQV) foi parceiro, no Projeto Link Me Up1 / Demola2 Global, promovido pelo Instituto 

Politécnico de Santarém.  Ao associar o ensino superior, a investigação e o tecido 

empresarial pretende-se fomentar a transferência de conhecimento e práticas 

pedagógicas de cocriação da inovação. Os desafios são lançados por entidades externas 

parceiras e desenvolvidos por equipas de talentos (estudantes), acompanhadas por um 

facilitador (docente) e um representante da entidade externa. O desafio “Shaping Food 

 
1 Link me UP 1000 ideias – Sistema de Apoio à cocriação de inovação, criatividade e empreendedorismo, 

01/SIAC/2020 – SIAC (Promoção do Espírito Empresarial – 1000 ideias 
2 Demola é uma comunidade global de estudantes universitários, organizações e especialistas em previsão, 

todos motivados pelo desejo de criar impactos significativos. 
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Research” foi lançado em conjunto com o CIEQV, tendo como representante do CIEQV 

a Professora Coordenadora Paula Ruivo, como facilitadora a Professora Coordenadora 

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

CIEQV e como talentos, os alunos do 2º ano do curso de Qualidade Alimentar e Nutrição 

Humana da Escola Superior Agrária de Santarém: Ana Rita Silva, Ana Sofia Gomes, 

Carolina Rebelo, Filomena Peixoto, Flávio Martins e Marco Felisberto. 
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As dinâmicas colaborativas promovidas na interação entre os estudantes e os diferentes 

atores do sistema alimentar, geraram novas oportunidades para o desenvolvimento de 

uma atitude empreendedora dos talentos, para que identifiquem as forças motrizes e os 

seus impactos nos diversos cenários propostos. Algumas das tendências globais 

identificadas que poderão influenciar as indústrias alimentares e o comportamento dos 

consumidores no futuro foram: envelhecimento da população, crescimento da inteligência 

artificial e tecnologia com baixo impacto ambiental, “grab & go”, produção de alimentos 

de forma sustentável e livres de crueldade animal, com um aumento de dietas baseadas 

em alimentos de origem vegetal. 

 

Os talentos defenderam algumas propostas de desenvolvimento de novos produtos 

destinados a suprir necessidades de alguns grupos populacionais, por exemplo 

diabéticos e idosos, com a utilização de extratos de produtos naturais para melhor 

satisfazer algumas necessidades identificadas no mercado agroalimentar. Neste percurso 

mostraram-se sempre preocupados em fortalecer uma ligação emocional das populações 

com uma alimentação saudável e sustentável, enunciando outras possibilidades como o 

cultivo de alimentos para consumo próprio e a utilização de embalagens comestíveis ou 

com utilizações como artigos de decoração.  O trabalho final foi apresentado na 2ª edição 

do Concurso Regional Link Me UP, no auditório da Escola Superior Agrária de Santarém, 

no passado dia 12 de janeiro de 2022. 
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03 

ENTREVISTAS 
 

 

— Entrevista a Artur Amaral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Breve Apresentação Curricular 

Professor Coordenador do Instituto Politécnico de Santarém/Escola Superior Agrária 

Doutorado em Engenharia Agronómica (2005) pela Universidade de Lisboa. 

Membro integrado do Centro de Investigação em Qualidade de Vida (CIEQV). 

Coordenador do curso de licenciatura em Agronomia da ESAS. 

Integra a Área Científica de Produção Agrícola do Departamento de Ciências Agrárias e 

Ambiente da ESAS 

 

Quais são os seus objetivos como membro do CIEQV? 

Participar em equipas que possam produzir conhecimento científico e desenvolvimento 

tecnológico, promovendo o estreitamento das relações entre as instituições de ensino 

superior e as empresas, agentes diretos do crescimento económico. 

 

Artur Amaral 1,2 

1 Professor Coordenador, Escola Superior Agrária de Santarém, Instituto 

Politécnico de Santarém 

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

área científica Produção e Tecnologia Alimentar / Comportamento Alimentar 
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Quais são os seus projetos de investigação mais importantes? 

Participamos em vários projetos com financiamento para o IPS, como sejam:  

HORTICOVER  (Projeto 13/SI/2020 – I&DT – Empresarial) projeto que procura avaliar 

espécies e variedades a instalar como cultura de cobertura, como forma de promover a 

biodiversidade dos sistemas culturais da região; BIOma - Soluções Integradas de 

BIOeconomia para a Mobilização da Cadeia Agroalimentar, este projeto envolve um 

conjunto muito vasto de instituições e procura, entre outros objetivos, a criação de 

conhecimento no âmbito da economia circular, nomeadamente, em relação aos resíduos 

de empresas do setor Agroalimentar; Hortinf (hortinf.webnode.pt) procura-se criar 

soluções integradas para a gestão sustentável das infestantes, principalmente, nas 

culturas hortoindustriais da região; MaisSOLO (maissolo.webnode.pt) visa o estudo de 

tecnologias que promovam o aumento da biodiversidade do solo, não só pela escolha 

das culturas como pela instalação de  culturas de outono-inverno ou alteração das 

tecnologias de produção, numa perspetiva cultural mais sustentável. 

Paralelamente a estes projetos, temos colaborado diretamente ou indiretamente (através 

dos trabalhos de orientação de licenciatura e/ou mestrado) com o tecido empresarial, 

como seja o caso de empresas de fatores intermédios de produção (”Biostasia”; 

“Lusosem”; “Syngenta”; “Tecniferti”; “Deiba”; “Magos”, …) ou empresas agrícolas e/ou 

organizações de produtores (“AgroMais”; “Torriba”) ou empresas do setor Agroalimentar 

(“Monliz”, “Bonduel”,…). 

 

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? 

Podemos considerar que essa influência é estabelecida em dois sentidos. Por um lado, a 

https://hortinf.webnode.pt/)
https://maissolo.webnode.pt/)
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colaboração que estabelecemos com as empresas do setor, por via das orientações dos 

trabalhos de estágio e/ou dissertações de mestrado, permite-nos acompanhar e avaliar 

os principais problemas ao nível dos diversos agentes económicos; por outro, os projetos 

financiados permitem-nos criar conhecimento e testar soluções tecnológicas para a 

solução desses problemas. 

 

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 agricultura em geral, e a produção agrícola em particular, tem uma influência direta e 

importantíssima na qualidade de vida das populações. Essa influência materializa-se 

através da produção de alimentos saudáveis e com elevada riqueza nutritiva, 

contribuindo, numa primeira linha, para a saúde de todos nós. Qualidade de vida implica, 

antes de tudo, saúde e esta só é alcançada por uma alimentação adequada, a par da 

prática do exercício físico regular. Neste período de pandemia, teremos necessariamente 

que adaptar as nossas “práticas” a novas circunstâncias e condições de produção. A 

investigação científica terá, necessariamente, que apresentar respostas, seja num 

contexto da produção das empresas, como forma de minorar as ausências presenciais, 

seja, pela procura e/ou criação de novas “práticas” e processos, que possam minorar os 

impactos negativos em termos de saúde mental e relações sociais. Concretizando, o 

envolvimento das populações, especialmente das grandes urbes, em projetos de hortas 

sociais ou atividades agrícolas de ocupação de tempos livres, ou em agroturismo pode 

constituir um instrumento para minorar os impactos negativos resultantes da pandemia. 
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— Entrevista a Anabela Grifo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Breve Apresentação Curricular 

Anabela Grifo é professora adjunta na Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de 

Santarém; Licenciada em Engenharia Agrícola pela Universidade de Évora; Mestre em 

Nutrição Vegetal, Fertilidade dos Solos e Fertilização pela Universidade de Lisboa; 

Doutorada em Ciência Agrárias – especialização Agronomia pela Universidade de Évora. 

 

Quais são os seus objetivos como membro do CIEQV? 

A existências de centros de investigação é muito relevante dada a importância e a 

dimensão que a investigação científica e o desenvolvimento tecnológico têm adquirido 

nos últimos anos, implicando a necessidade de uma boa organização da investigação 

científica a nível nacional.Os objetivos principais de integrar o CIEQV são o 

desenvolvimento de competências, a partilha de conhecimentos e a integração em 

equipas de investigação mais diversificadas e abrangentes, capazes de responder aos 

desafios que são colocados. 

 

Anabela Grifo 1,2 

1 Professora Adjunta, Escola Superior Agrária de Santarém, Instituto 

Politécnico de Santarém 

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

área científica Produção e Tecnologia Alimentar / Comportamento Alimentar 



  

 
 
 
 

 
 

14 
 

 

 

Newsletter | janeiro 2022 

ISSN: 2184-8637 

 

Quais são os seus projetos de investigação mais importantes? 

Neste momento integro o projeto “H2Oliva – Eficiência do uso da água na cultura do olival” 

e o projeto “Bioma - Soluções integradas de BIOeconomia para a Mobilização da cadeia 

Agroalimentar”. 

O H2Oliva é um projeto de demonstração centrado na cultura do olival, cultura com 

grande importância na região do Ribatejo e associada a elevados consumos de água. 

Este projeto tem como principal objetivo a transferência de conhecimento e capacitação 

dos agricultores para a realização de práticas de rega mais eficientes e a gestão integrada 

dos recursos, com o apoio das tecnologias de monitorização atualmente existentes. O 

projeto envolve três entidades, além da Escola Superior Agrária. 

O Bioma é um projeto nacional que envolve 13 entidades empresariais e 11 entidades 

não empresariais do sistema I&I. Os objetivos gerais deste projeto consistem em suportar 

a estratégia nacional para a Bioeconomia; contribuir para a estratégia nacional e europeia 

de digitalização da indústria; apoiar as prioridades e aspirações do desenvolvimento 

sustentável global para 2030; aumentar a competitividade dos agentes económicos da 

cadeia de valor agroalimentar; reduzir o desperdício alimentar através de soluções 

tecnológicas; valorizar resíduos e subprodutos agroalimentares para o desenvolvimento 

de produtos de base biológica; rastrear todas as etapas da cadeia de valor agroalimentar; 

promover a adoção de soluções tecnológicas na cadeia de valor agroalimentar e 

padronizar a avaliação da sustentabilidade da cadeia de valor agroalimentar. 

 

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? 

Ser professor do ensino superior é uma missão que exige uma atualização contínua dos 

conhecimentos para que possa transmitir aos estudantes a mais recente informação 
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sobre as mais recentes tecnologias e metodologias. A velocidade com que a agricultura 

digital se está a transformar e a sua interação com áreas como a automação, a 

inteligência artificial, a conexão e disponibilidade dos dados, gestão da biodiversidade e, 

em simultâneo, a necessidade de obter modelos de produção a menor custo, maior 

produtividade, maior sustentabilidade, com a preocupação de uma correta gestão de 

recursos e a mitigação de impactos sobre os mesmos, implica uma constante atualização 

do conhecimento que tem consequência direta na investigação desenvolvida. 

Desta forma muitos dos projetos de I&D que integro têm como objetivo acompanhar as 

melhores técnicas disponíveis na produção agrícola e aconselhar os vários stakeholders 

para a incorporação de práticas que aliam produtividade à gestão e conservação dos 

recursos naturais e que minimizem o impacto das alterações climáticas sobre o solo. A 

integração e utilização do conhecimento científico são importantes no estímulo e prática 

de soluções técnicas mais respeitadoras do solo, água e ecossistemas. 

 

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. 

Nas áreas que envolvem a produção agrícola a ocorrência da pandemia trouxe muitas 

incertezas e preocupações, mas em simultâneo, trouxe também uma grande vontade, por 

parte de todos os intervenientes, de continuar a produzir em quantidade e qualidade, de 

forma responsável, para que os bens essenciais não faltassem na mesa dos portugueses, 

protegendo o bem-estar de todos. Para atingir este objetivo, e uma vez que a pandemia 

trouxe restrições quanto ao trabalho em grupo, muito contribuiu a investigação e as 

tecnologias desenvolvidas, quer ao nível da produtividade quer ao nível da informação e 

segurança de todos os componentes do sistema de produção.  



  

 
 
 
 

 
 

16 
 

 

 

Newsletter | janeiro 2022 

ISSN: 2184-8637 

 

 

 

04 

ARTIGO 
 

 

— Uso de indicadores nos processos de planeamento e gestão 

de recursos hídricos e avaliação ambiental estratégica 

 

 

 

t 

 

 

 

 

 

 

NOTA: O resumo que se apresenta teve por suporte o artigo científico: 

Santos Coelho, Rosa, Coelho, Pedro S., Ramos, Tomás B. and Antunes, Paula (2018) Use of indicators in River Basin 
Management Planning and Strategic Environmental Assessment processes, Impact Assessment and Project 
Appraisal, 36:2, 155-172, DOI: 10.1080/14615517.2017.1364017. 

 

 

Resumo 

Os processos de planeamento de recursos hídricos e de Avaliação Ambiental Estratégica 

(AAE) utilizam, frequentemente, indicadores para avaliar a sustentabilidade das opções 

de planeamento, comunicar com as partes interessadas e apoiar a tomada de decisões. 

O objetivo da pesquisa realizada consistiu em analisar a utilização e a relevância de 

indicadores para suportar os processos de planeamento e gestão de região hidrográfica 

e de AAE. Elaborou-se um quadro conceptual para suportar a análise qualitativa dos 

Rosa Santos Coelho 1,2 

1 Professora Adjunta, Escola Superior Agrária de Santarém,  

Instituto Politécnico de Santarém 

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

na área científica Produção e Tecnologia Alimentar / Comportamento Alimentar 
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conteúdos dos planos de gestão de região hidrográfica (PGRH) nacionais e respetivos 

relatórios de AAE. Validou-se que os indicadores foram usados nos relatórios PGRH e de 

AAE, em grande número, na sua maioria quantitativos, que adotaram abordagens muito 

diferentes para a sua organização, seleção e validação e que nenhum processo 

participativo foi usado na sua definição. Foram identificadas áreas de melhoria, 

designadamente, a necessidade de promover um maior envolvimento das partes 

interessadas no processo de desenvolvimento de indicadores, a relevância da utilização 

de indicadores transversais e padronizados e a identificação de um conjunto de 

indicadores chave a serem utilizados em ambos os processos. 

 

Introdução 

Os desafios emergentes ao nível dos recursos hídricos são reconhecidos mundialmente 

e levaram as instâncias governativas a reavaliarem as suas estratégias ao nível da gestão 

da água (Christian-Smith et al., 2012). Na União Europeia (UE), a Diretiva Quadro da 

Água (DQA) estabeleceu um quadro legal ambicioso para apoiar a política da água, que 

introduziu a necessidade de preparação e de implementação dos planos de gestão de 

regiões hidrográficas (PGRH) para as principais bacias hidrográficas da UE (Directiva 

2000/60/EC). O planeamento dos recursos hídricos é enquadrado por outro instrumento 

relevante de política ambiental, a Avaliação Ambiental Estratégica (AAE), (enquadrada 

pela Diretiva Europeia 2001/42/CE, 27 de junho) cujo objetivo é garantir que as questões 

ambientais são analisadas e são consideradas nos processos de tomada de decisão para 

novos planos, políticas e programas (Fischer, 2003; Therivel, 2004; van-Doren et al., 

2013). 

 

As duas Diretivas partilham requisitos importantes e vários especialistas (Donnelly et al., 

2007; Garfì & Ferrer-Martí, 2011) consideram que os indicadores são ferramentas chave 
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para apoiar tanto a AAE como os processos de planeamento. Segundo Caeiro et al., 

(2012) os indicadores são sinais especiais que comunicam mensagens de valor 

acrescentado, de uma maneira simplificada e útil para as partes interessadas, podendo 

derivar de uma única variável ou de uma agregação de várias variáveis (Ramos et al., 

2004; Ramos & Caeiro, 2010).  

 

A utilização de indicadores no planeamento de recursos hídricos e na AAE é ainda pouco 

explorada. Os objetivos da investigação consistiram em: (i) procurar evidências sobre o 

uso de indicadores nos processos de planeamento de recursos hídricos e nos processos 

de AAE; (ii) avaliar se a utilização de indicadores nos processos de planeamento de 

recursos hídricos e de AAE contribuiu para as funções cruciais dos indicadores 

(caracterização e avaliação, comunicação, tomada de decisão e monitorização); (iii) 

verificar e entender os critérios utilizados para selecionar e desenvolver indicadores. Os 

objetivos da investigação, foram suportados na elaboração de um quadro conceptual e 

na aplicação do quadro conceptual para avaliar o tipo e a utilização de indicadores nos 

planos de gestão de região hidrográfica (PGRH) e nos correspondentes relatórios de AAE 

nacionais, através de uma análise de conteúdo (AC). 

 

Método 

Quadro Conceptual 

O quadro conceptual construído (Quadro 1) apresenta a compilação dos principais 

aspetos e características dos indicadores, e organiza os aspetos e as características em 

grupos de critérios que serviram de base para a análise dos indicadores nos processos 

de planeamento de recursos hídricos e de AAE. O quadro conceptual está estruturado 

em quatro grupos de critérios: (a) Organização, seleção e validação de indicadores; (b) 

Relevância dos indicadores para promover a comunicação e para suportar a tomada de 
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decisão; (c) Informação de base para construção e atualização de indicadores; e (d) 

Integração de indicadores nos PGRH e respetivas AAE. 

 

Caso de Estudo 

O quadro conceptual foi utilizado para apoiar a análise dos vários documentos que 

compõem os processos de planeamento de recursos hídricos e da AAE em Portugal. 

Os processos analisados incluem os relatórios técnicos (RT) e os resumos não técnicos 

(RNT) das 10 regiões hidrográficas (RH) nacionais (Figura 1.), o RT e o RNT do Plano de 

Bacia Hidrográfica das Ribeiras do Oeste (RO), bem como os relatórios procedimentais 

complementares, que compreendem os relatórios ambientais (RA) e os RNT referentes à 

AAE, e os relatórios de participação pública (RPP). Os relatórios de definição do âmbito 

(RDA) da AAE foram também analisados. As declarações ambientais (DA) não foram 

analisadas, uma vez que não estavam disponíveis no momento em que a análise foi 

realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Regiões hidrográficas nacionais: enquadramento. Adaptado de www.printablemaps.net/europe-

maps 
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Análise de conteúdo 

A pesquisa documental baseou-se na técnica de análise de conteúdo (AC), que permite, 

num dado contexto, fazer inferências replicáveis e válidas a partir de dados (Krippendorff, 

2003). A AC foi essencialmente qualitativa e baseou-se na definição de variáveis ou 

critérios (informações que o avaliador procura), categorias (possíveis respostas que 

deverão ser mutuamente exclusivas), seleção do material de análise e as unidades de 

registo (partes do texto para analisar) (GAO, 1996; Krippendorff, 2003; Neuendorf, 2002). 

 

O processo consistiu na verificação e na análise detalhada e na codificação de cada 

referência à palavra-chave “indicador”, em cada relatório ou parte específica do mesmo. 

 

Resultados e Discussão 

Os principais resultados obtidos são apresentados nos Quadros 2 a 5, organizados de 

acordo com os quatro grupos de critérios identificados no quadro conceptual (Quadro 1). 

Na sequência da AC, foi possível verificar que as informações completas para relacionar 

os indicadores com os critérios de análise estavam disponíveis, principalmente, nos 

documentos RT e RA. Nos demais documentos (RNT, RDA e RPP), foram analisadas as 

relações entre os conjuntos de indicadores incluídos nesses documentos e os conjuntos 

de indicadores utilizados no RT e no RA. 

 

Conclusões 

Os indicadores são considerados ferramentas importantes para suportar os processos de 

AAE e de planeamento de recursos hídricos. São usados com diferentes propósitos, 

nomeadamente a caracterização, a avaliação, a monitorização, a comunicação com as 

partes interessadas e o suporte a tomadas de decisão. Têm como condição agregar valor, 



  

 
 
 
 

 
 

21 
 

 

 

Newsletter | janeiro 2022 

ISSN: 2184-8637 

 

transformar informações complexas em mensagens simples e transmitir as mensagens 

com significado para os decisores e para o público. 

 

A análise realizada possibilitou uma compreensão do perfil dos indicadores usados para 

apoiar o planeamento de recursos hídricos e a AAE no caso português. Os documentos 

analisados foram apoiados por indicadores, e alguns desses indicadores foram 

transversais aos dois processos. Os indicadores foram selecionados principalmente pelas 

equipas técnicas envolvidas nos processos de planeamento e de AAE, e foram 

selecionados para dar resposta aos objetivos de planeamento e gestão de recursos 

hídricos, bem como para permitir a avaliação das ações e das medidas de planeamento 

implementadas. 

 

Os documentos analisados utilizaram um grande número de indicadores, na sua maioria 

quantitativos, e adotaram abordagens muito diferentes para a sua organização, seleção, 

validação e apresentação. Não foi utilizado nenhum processo participativo neste contexto. 

Os temas ambientais de AAE, “vulnerabilidades e riscos” e “recursos”, e as áreas 

temáticas de planeamento “qualidade da água” e “quantidade da água”, integraram os 

indicadores em maior número. 

 

Os indicadores dos PGRH e AAE resultaram, aparentemente, de procedimentos não 

estruturados, evidenciando a necessidade de esclarecer múltiplos aspetos e diversas 

características dos mesmos. Certos procedimentos, entre os quais se refere a fase e os 

processos de seleção de indicadores, necessitam de ser mais bem explorados. 

Permanecem dúvidas quanto aos critérios utilizados na seleção de indicadores, bem 

como o grau de envolvimento das partes interessadas no processo de seleção. A 

dimensão, a disponibilidade e o modelo de gestão das séries de dados também devem 
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ser analisados, pois são aspetos fundamentais para o sucesso do uso de indicadores nos 

processos de planeamento de recursos hídricos e de AAE. 

 

Devem ser desenvolvidos trabalhos de investigação, que utilizem abordagens 

metodológicas, direcionadas para a consulta às partes interessadas, diretamente 

envolvidas nos processos de planeamento e de AAE. Entrevistas dirigidas às partes 

interessadas com intervenção direta nos processos de planeamento e de AAE, poderão 

dar respostas a algumas das questões em dúvida, poderão trazer recomendações e 

informações para promover a seleção e utilização de melhores indicadores. O 

envolvimento ativo de partes interessadas ao longo de todo o processo de 

desenvolvimento de indicadores, incluindo a definição, a implementação, a operação e a 

revisão/atualização, é um aspeto fundamental a ser explorado e desenvolvido. O uso de 

indicadores mais transversais entre os processos de planeamento e de AAE é outra 

recomendação dos especialistas e deverá ser considerada pelas equipas técnicas 

envolvidas na condução dos processos. Para objetivos de planeamento idênticos em 

diferentes regiões hidrográficas, será relevante tentar uniformizar os indicadores a 

selecionar e a utilizar. 

 

A seleção e utilização de um conjunto de indicadores-chave, que defina uma estrutura 

comum entre PGRH e relatórios de AAE, poderá suportar a análise comparativa de temas 

comuns e poderá monitorizar ciclos sequências dos processos de planeamento. Esta é 

uma área de investigação que necessita de ser mais e melhor explorada. 
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  Quadro 1. Quadro conceptual para análise de indicadores de processos de planeamento e AAE 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Quadro 1. Quadro conceptual para análise de indicadores de processos de planeamento e AAE (continuação) 
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Quadro 1. Quadro conceptual para análise de indicadores de processos de planeamento e AAE (continuação) 
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 Quadro 2. Análise de conteúdos para cada região hidrográfica: Grupo a. Organização, seleção e validação de indicadores345 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

 
3 Os indicadores quantitativos consistiram em variáveis expressas em formato numérico. Os indicadores qualitativos consistiram em descrições ou categorias utilizadas para expressar resultados em termos de qualidade, 
que indicaram os julgamentos, opiniões, perceções ou nível de satisfação sobre um determinado assunto, e foram normalmente apresentados em escala não numérica.  
4 QSiGA significa Questões Significativas da Gestão da Água. 
5 No RA da RH4, os indicadores foram apresentados como “Fatores Críticos para a Decisão” (45 indicadores) e como indicadores de monitorização (80 indicadores). Entre os dois conjuntos de indicadores, foram identificados 
15 indicadores semelhantes, tendo sido considerados 110 indicadores no RA. 
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  Quadro 2. Análise de conteúdos para cada região hidrográfica: Grupo a. Organização, seleção e validação de indicadores (continuação) 
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         Quadro 2. Análise de conteúdos para cada região hidrográfica: Grupo a. Organização, seleção e validação de indicadores (continuação) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RH1, RH2, RH3, RH4, RO, RH5, RH6, RH7, RH8, RH9, RH10: Regiões Hidrográficas nacionais; RT: Relatório Técnico; RA: Relatório Ambiental; RDA: Relatório de Definição do Âmbito; RNT: Resumo não 
técnico; RPP: Relatório de Participação Pública.  
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Quadro 3. Análise de conteúdos para cada região hidrográfica: Grupo b. Relevância dos indicadores para promover a comunicação e para 
suportar a tomada de decisão 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RH1, RH2, RH3, RH4, RO, RH5, RH6, RH7, RH8, RH9, RH10: Regiões Hidrográficas nacionais; RT: Relatório Técnico; RA: Relatório Ambiental; RDA: Relatório de Definição do Âmbito; RNT: Resumo não 
técnico; RPP: Relatório de Participação Pública.  
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Quadro 4. Análise de conteúdos para cada região hidrográfica: Grupo c. Informação de base para construção e atualização de indicadores 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RH1, RH2, RH3, RH4, RO, RH5, RH6, RH7, RH8, RH9, RH10: Regiões Hidrográficas nacionais; RT: Relatório Técnico; RA: Relatório Ambiental; RDA: Relatório de Definição do Âmbito; RNT: Resumo não 
técnico; RPP: Relatório de Participação Pública.  
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    Quadro 5. Análise de conteúdos para cada região hidrográfica: Grupo d. Integração de indicadores nos PGRH e respetivas AAE 67 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RH1, RH2, RH3, RH4, RO, RH5, RH6, RH7, RH8, RH9, RH10: Regiões Hidrográficas nacionais; RT: Relatório Técnico; RA: Relatório Ambiental; RDA: Relatório de Definição do Âmbito; RNT: Resumo não 
técnico; RPP: Relatório de Participação Pública.  

 

  

 
6 Nos RA da RH4, os indicadores foram apresentados no modelo de “Fatores Críticos para a Decisão” (45 indicadores) e também como indicadores de monitorização (80 indicadores). Entre os dois conjuntos de indicadores, 
existiam 15 indicadores semelhantes, de modo que foi considerado um número total de 110 indicadores referentes ao RA da RH. 
7 No RNT, foi referenciado o uso de indicadores, mas o conjunto de indicadores não foi apresentado. 
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06 

ATIVIDADES DO CIEQV-LQRC 
 

 

• Convite para publicação na revista Frontiers in Psychology: 

O investigador prof. Dr. Rui Matos faz parte do painel de editores convidados de um 

special issue com o tópico: Psychological Variables, Physical Activity and Physical 

Education. A data de submissão de manuscritos é até ao dia 30 de abril de 2022. Para 

mais informações VER AQUI. 

 

• Convite para publicação na revista International Journal of Environmental 

Research and Public Health  

Os investigador prof. Dr. João Brito e prof. Dr. Rafael Oliveira são os editores convidados 

de um special issue com o tópico: Wellness, Fitness, Body Composition, Training and 

Performance Monitoring to Improve Athletes Life Quality. A data de submissão de 

manuscritos é até ao dia 30 de junho de 2022. Para mais informações VER AQUI 

 

• Convite para publicação na revista Healthcare 

Os investigadores prof. Dr. João Brito e prof. Dr. Rafael Oliveira são os editores 

convidados de um special issue com o tópico: Improve Athletes’ Performance and Avoid 

Health Issues. A data de submissão de manuscritos é até ao dia 31 de agosto de 2022. 

Para mais informações VER AQUI. 

 

• Convite para publicação na revista Symmetry: 

Os investigadores prof. Dr. Mário Espanha em conjunto com o investigador prof. Dr. 

Fernando Santos serão editores de um special issue com o tópico: Symmetry and 

https://www.frontiersin.org/research-topics/30836/psychological-variables-physical-activity-and-physical-education
https://www.mdpi.com/journal/ijerph/special_issues/Athletes_Life
https://www.mdpi.com/journal/healthcare/special_issues/athletes_performance
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Asymmetry in Biomechanics and Human Physiology. A data de submissão de 

manuscritos é até ao dia 31 de dezembro de 2022. Para mais informações VER AQUI. 

 

• Projetos de I&D nas áreas científicas do CIEQV 

Para mais informações VER AQUI.  

https://www.mdpi.com/journal/symmetry/special_issues/Symmetry_Asymmetry_Biomechanics_Human_Physiology
https://www.cieqv.pt/research/#cieqv_projects
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07 

CONCURSOS E FINANCIAMENTOS  
 

 

• Call for proposals 2022 — EAC/A09/2021 Erasmus+ Programme. Para mais 

informações VER AQUI 

• Calendarização de concursos FCT 2021-2023 Encontra-se disponível o 

calendário dos principais concursos para os anos de 2021 a 2023. Para mais 

informações VER AQUI 

• Bolsas de Doutoramento e Pós-Graduação no Estrangeiro da Fundação "la 

Caixa”. A Fundação ”la Caixa” oferece 100 bolsas para realizar estudos de pós-

graduação em universidades ou centros de investigação superior do Espaço 

Europeu de Educação Superior (EEES), América do Norte ou Ásia-Pacífico. Os 

estudos são de mestrado, doutoramento ou projetos de pré-doutoramento de 

investigação científica e técnica. Data limite de candidaturas: 2 de fevereiro de 

2022. Para mais informações VER AQUI 

• Comissão Europeia – Concurso para os novos conselhos das Missões do 

Horizonte Europa. Data limite de candidaturas: 2 de fevereiro de 2022. Para mais 

informações VER AQUI 

• Apoios PRR – Investimento na Exploração Agrícola. Data limite de submissão de 

candidatura até 3 de fevereiro de 2022. Para mais informações VER AQUI 

• Apoios PRR – Florestação de Terras Agrícolas e não Agrícolas. Data limite de 

submissão de candidatura até 3 de fevereiro de 2022. Para mais informações VER 

AQUI 

• Prémio ERC Public Engagement with Research: segunda edição. Data limite de 

submissão: 3 de fevereiro de 2022. Para mais informações VER AQUI 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2021_473_R_0009&qid=1637738792217
https://www.fct.pt/concursos/calendario.phtml.pt
https://fundacionlacaixa.org/pt/web/obra-social-portugal/bolsas-pos-graduacao-no-estrangeiro-concurso
https://ec.europa.eu/info/news/commission-looking-top-experts-advise-eu-missions-2022-jan-05_en&pk_campaign=rtd_news
https://start-pme.pt/wp-content/uploads/2022/01/Apoios-PDR.pdf
https://start-pme.pt/wp-content/uploads/2022/01/Apoios-PDR.pdf
https://start-pme.pt/wp-content/uploads/2022/01/Apoios-PDR.pdf
https://erc.europa.eu/news/second-erc-public-engagement-with-research-award-launched?utm_medium=email&utm_campaign=ERC+Update+-+New+ERC+President%2C+ERC+Public+...&utm_source=Newsletters+YMLP
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• DOORS, the Digital Incubator for Museums incubation programme. Submissão de 

candidaturas até 13 de fevereiro de 2022.  Para mais informações VER AQUI 

• Apoios PRR – Investimento TC-C10-i02 Transição verde e digital e segurança nas 

pescas. Data limite de submissão de candidatura até 15 de fevereiro de 2022. 

Para mais informações VER AQUI 

• PARTIS & Art for Change. Submissão de candidaturas até 17 de fevereiro de 

2022.  Para mais informações VER AQUI 

• Prémios Novos Bauhaus Europeu 2022. Submissão de candidaturas até 28 de 

fevereiro  de 2022.  Para mais informações VER AQUI 

• Apoios PRR – Investimento em Produtos Florestais como agrícolas. Data limite de 

submissão de candidatura até 2 de março de 2022. Para mais informações VER 

AQUI 

• Concurso Estímulo ao Emprego Científico Individual (EEEC Individual) – 5ª 

edição. Submissão de candidaturas entre 3 de fevereiro e 3 de março de 2022.  

Para mais informações VER AQUI 

• Horizon Impact Award 2022. Submissão de candidaturas até 8 de março de 2022.  

Para mais informações VER AQUI 

• FCT – Concurso de Projetos em todos os Domínios Científicos 2022. Submissão 

de candidaturas entre 8 de fevereiro e 10 de março de 2022.  Para mais 

informações VER AQUI 

• Horizon Europe: Work Programme 2021-2022 – Marie Sklodowska-Curie Actions 

(MSCA): 

- Call COFUND, Data limite de submissão: 10 de fevereiro de 2022. 

- Call Staff Exchanges, Data limite de submissão: 9 de março de 2022. 

Para mais informações VER AQUI 

https://ars.electronica.art/doors/en/call/
https://start-pme.pt/wp-content/uploads/2022/01/Apoios-PRR-1.pdf
https://fundacaolacaixa.pt/pt/disseminacao-da-cultura-e-da-ciencia/partis-and-art-for-change/descricao-do-programa
https://europa.eu/new-european-bauhaus/get-involved/2022-prizes_en
https://start-pme.pt/wp-content/uploads/2022/01/Apoios-PDR.pdf
https://start-pme.pt/wp-content/uploads/2022/01/Apoios-PDR.pdf
https://myfct.fct.pt/
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/prizes/horizon-impact-award_en
https://www.fct.pt/apoios/projectos/concursos/ICDT/docs/ICDT_AAC_2022.pdf
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/document/horizon-europe-work-programme-2021-2022-marie-sklodowska-curie-actions
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- Calls 2021 – Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA). Data limite de submissão: 

10 de fevereiro de 2022. Para mais informações VER AQUI 

• SmartAgriHubs - SmartAgriHubs Open Call - Área de interesse: Inovação digital 

no setor agroalimentar. Data limite de submissão: 17 de fevereiro de 2022. Para 

mais informações VER AQUI 

• Ecos do Cluster 6 do Horizonte Europa – Portal Funding & Tenders, com o tópico 

de Farm to Fork; Climate action e Communities. Data limite de candidaturas até 

23 de fevereiro de 2022. Para mais informações VER AQUI 

• PRR (Nacional) - Concursos para o financiamento de projetos de Investigação, 

Desenvolvimento e Inovação. Áreas de interesse: Desenvolvimento sustentável; 

Digitalização e a aplicação das tecnologias digitais no setor agrícola e 

agroalimentar. Data limite de submissão: 28 de fevereiro de 2022. Para mais 

informações VER AQUI 

• Comissão Europeia – Horizon Impact Award 2022. Áreas de interesse: Premiar 

projetos do Horizonte 2022. Data limite de submissão: 8 de março de 2022. Para 

mais informações VER AQUI 

• Atribuição de até 10 Bolsas de Doutoramento, ao abrigo do Programa Carnegie 

Mellon Portugal (CMU Portugal). As bolsas serão financiadas pela FCT. Data 

limite de submissão: 9 de março de 2022. Para mais informações VER AQUI 

• Candidatura a projetos de I&D em todas as áreas científicas, apresentadas no 

âmbito de um procedimento concursal, como divulgado em www.fct.pt. O prazo 

para apresentação de candidaturas decorre entre o dia 8 de fevereiro de 2022 e 

o dia 10 de março de 2022 (17 horas, de Lisboa). Para mais informações VER 

AQUI 

https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-marie-sklodowska-curie-actions
https://www.smartagrihubs.eu/portal/open-call
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43121563;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/comunicado?i=abertos-dois-concursos-para-o-financiamento-de-projetos-de-investigacao-desenvolvimento-e-inovacao-no-ambito-do-prr&fbclid=IwAR0EKB20_4L4crhW27iOdBEVV5Zv0AigIx2JwkaxXfqN2DL-pxBk7aRC-Kk
https://ec.europa.eu/info/news/horizon-impact-award-2022-contest-open-apply-8-march-2022-2022-jan-06_en
https://www.fct.pt/apoios/bolsas/concursos/cmu2021.phtml.pt
https://www.fct.pt/apoios/projectos/concursos/ICDT/index.phtml.pt
https://www.fct.pt/apoios/projectos/concursos/ICDT/index.phtml.pt
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• Ecos do Cluster 6 do Horizonte Europa – Portal Funding & Tenders, com o tópico 

de Governance. Data limite de candidaturas até 10 de março de 2022. Para mais 

informações VER AQUI 

• Apoios PRR – Jovens agricultores. Data limite de submissão de candidatura até 

11 de março de 2022. Para mais informações VER AQUI 

• Apoios PRR – Investimento de Jovens Agricultores na Exploração Agrícola. Data 

limite de submissão de candidatura até 11 de março de 2022. Para mais 

informações VER AQUI 

• Consolidator Grants 2022. Data limite de candidaturas: 17 de março de 2022. Para 

mais informações VER AQUI 

• European Innovation Council and SMEs Executive Agency - Internacional | 

Sustainability Partnerships for SMEs. Área de interesse: apoiar as pequenas e 

médias empresas europeias a transitar para modelos de negócio sustentáveis. 

Data limite de candidaturas: 17 de março de 2022. Para mais informações VER 

AQUI 

• O Instituto Europeu de Inovação abriu uma call para a criação de uma KIC 

(Knowledge and Innovation Community) na área da cultura e criatividade. Data 

limite de submissão: 24 de março de 2022. Para mais informações VER AQUI 

• Apoios PRR – Apoio à elaboração de roteiros de descarbonização da 

indústria e capacitação das empresas. Data limite de submissão de 

candidatura até 31 de março de 2022. Para mais informações VER AQUI 

• UEFA Research Grant Programme 2022 edition. Data limite de submissão: 

31 de março de 2022. Para mais informações VER AQUI 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43121563;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://start-pme.pt/wp-content/uploads/2022/01/Apoios-PDR.pdf
https://start-pme.pt/wp-content/uploads/2022/01/Apoios-PDR.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/information-for-applicants_he-erc-stg-cog_en.pdf
https://een.ec.europa.eu/news/call-sustainability-partnerships-smes-now-open
https://een.ec.europa.eu/news/call-sustainability-partnerships-smes-now-open
https://eit.europa.eu/our-activities/call-for-eit-communities/2021/faq
https://start-pme.pt/wp-content/uploads/2022/01/Apoios-PRR-1.pdf
https://uefaacademy.com/courses/rgp/
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• Comissão Europeia – New Industry 5.0 Award contest opens. Áreas de 

interesse: Premiar projetos do Horizonte 2022. Data limite de submissão: 1 

de abril de 2022. Para mais informações VER AQUI 

• Concurso transnacional para projetos de investigação conjuntos 2021-2022 da 

Biodiversa+, subordinado ao tema "Supporting the protection of biodiversity and 

ecosystems across land and sea". Abertura a 30 de novembro de 2021 e prazo a 

14 de abril de 2022. Para mais informações VER AQUI 

• Prémios “Engenheiro João Vivente de Saldanha Oliveira” e “Águas de Santarém”. 

Data limite de candidatura até 14 de abril de 2022. 

• Horizonte Europa para 2022. Concursos abertos até 12 e 26 de abril de 2022. 

Para mais informações VER AQUI 

• Apoios PRR – Apoio à Descarbonização da Indústria. Data limite de submissão 

de candidatura até 29 de abril de 2022. Para mais informações VER AQUI 

• Estimular a produção nacional, a adoção de sistemas de produção e distribuição 

mais sustentáveis e as cadeias curtas de abastecimento. Data limite de 

candidaturas: 29 de abril de 2022. Para mais informações VER AQUI 

• Projetos I&D+I – Alimentação Sustentável (Aviso Convite N.o 12/C05-i03/2021). 

Data limite de submissão de candidatura até 29 de abril de 2022. Para mais 

informações VER AQUI 

• Valorização dos produtos agroalimentares nacionais e o aumento do rendimento 

dos produtores, através de atividades de Investigação e Inovação. Data limite de 

candidaturas: 16 de maio de 2022. Para mais informações VER AQUI 

• Projetos I&D+I – Excelência da Organização da Produção (Aviso Convite N.o 

14/C05-i03/2021). Data limite de submissão de candidatura até 16 de maio de 

2022. Para mais informações VER AQUI 

https://ec.europa.eu/info/news/new-industry-50-award-contest-opens-apply-1-april-2022-jan-10_en
https://www.fct.pt/apoios/cooptrans/biodiversaplus/index.phtml.pt
https://anipt-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/luis_maia_ani_pt/ERdwZvSauypGjIQS-C3vU7MBiczLrwjpFnh5zvbIVtClPQ?rtime=h25zm7Xh2Ug
https://start-pme.pt/wp-content/uploads/2022/01/Apoios-PRR-1.pdf
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/noticia?i=lancados-quatro-avisos-para-projetos-de-investigacao-desenvolvimento-e-inovacao-na-agricultura&fbclid=IwAR2EfvQJ14NwINtBpWowII3F5z9bkQyG5rU-ufOB1tKBFGEoLfozNrZAnj8
http://www.inforcna.pt/post/candidaturas-plano-de-recuperacao-e-resiliencia-portugues-prr/1763
http://www.inforcna.pt/post/candidaturas-plano-de-recuperacao-e-resiliencia-portugues-prr/1763
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/noticia?i=lancados-quatro-avisos-para-projetos-de-investigacao-desenvolvimento-e-inovacao-na-agricultura&fbclid=IwAR2EfvQJ14NwINtBpWowII3F5z9bkQyG5rU-ufOB1tKBFGEoLfozNrZAnj8
http://www.inforcna.pt/post/candidaturas-plano-de-recuperacao-e-resiliencia-portugues-prr/1763
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• Projetos I&D+I – Promoção dos Produtos Agroalimentares Portugueses (Aviso 

Convite N.o 15/C05-i03/2021). Data limite de submissão de candidatura até 30 de 

setembro de 2022. Para mais informações VER AQUI 

• Previsão e prevenir eventuais riscos de origem animal, alimentar, resistência aos 

antimicrobianos e outras ameaças emergentes. Data limite de candidaturas: 30 de 

setembro de 2022. Para mais informações VER AQUI 

• Inovação dos produtos agroalimentares portugueses. Data limite de candidaturas: 

30 de setembro de 2022. Para mais informações VER AQUI 

• Projetos I&D+I – Uma só Saúde (Aviso Convite N.o 13/C05-i03/2021). Data limite 

de submissão de candidatura até 30 de setembro de 2022. Para mais informações 

VER AQUI 

• Programa de Trabalhos 2021-2022, Destinations Fight Against Crime and 

Terrorism (FCT) & Effective management of EU external borders (BM) &Resilient 

Infrastructure (INFRA) & Disaster-Resilient Society for Europe (DRS) & 

Strengthened SecurityResearch and Innovation (SSRI): 

- Call 2022 abertura a 30 de junho de 2022 e prazo a 23 de novembro de 2022 

Para mais informações VER AQUI 

• European Cooperation in Science & Technology (Internacional) - COST Action 

Call. Áreas de interesse: Todas as áreas científicas e tecnológicas. Data limite de 

submissão: 20 de outubro 2022. Para mais informações VER AQUI 

• Programa de Trabalhos 2021-2022, Destination Increased Cybersecurity (CS) - 

Call 2022 abertura a 30 de junho de 2022 e prazo a 16 de novembro de 2022. 

Para mais informações VER AQUI 

http://www.inforcna.pt/post/candidaturas-plano-de-recuperacao-e-resiliencia-portugues-prr/1763
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/noticia?i=lancados-quatro-avisos-para-projetos-de-investigacao-desenvolvimento-e-inovacao-na-agricultura&fbclid=IwAR2EfvQJ14NwINtBpWowII3F5z9bkQyG5rU-ufOB1tKBFGEoLfozNrZAnj8
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/noticia?i=lancados-quatro-avisos-para-projetos-de-investigacao-desenvolvimento-e-inovacao-na-agricultura&fbclid=IwAR2EfvQJ14NwINtBpWowII3F5z9bkQyG5rU-ufOB1tKBFGEoLfozNrZAnj8
http://www.inforcna.pt/post/candidaturas-plano-de-recuperacao-e-resiliencia-portugues-prr/1763
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents;programCode=HORIZON
https://www.cost.eu/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents;programCode=HORIZON
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• Concurso para projectos inovadores em diversas áreas das ciências sociais e 

exatadas, 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 

• Fundo de Apoio às Pequenas e Médias Empresas (PME) da União Europeia (EU). 

Data limite de candidaturas até 16 de dezembro de 2022. Para mais informações 

VER AQUI 

• Comissão Europeia – Competitive calls and calls for third parties. Áreas de 

interesse: Alimentação; Transição Energética; Clima; Mobilidade; Digitalização. 

Data limite de candidaturas até 22 de julho de 2023. Para mais informações VER 

AQUI 

 

  

https://academiaelectrao.pt/assets/media/configurations-s1/original/20191209_154320urI.pdf
https://euipo.europa.eu/ohimportal/pt/online-services/sme-fund
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/competitive-calls
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/competitive-calls
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08 

AGENDA 
 

 

• Ações de formação sobre cibersegurança e proteção de dados, no formato 

MOOC na plataforma NAU, estando prevista 6 sessões até junho de 2022. Para 

mais informações  VER AQUI 

• Educação Literária e Direitos Humanos: Orientações para a Elaboração de 

Planos de Intervenção, nos dias 28 de janeiro a 26 de fevereiro de 2022, em 

regime presencial. Para mais informações VER AQUI 

• Prémio Louis D’Hainaut para melhor tese de doutoramento em tecnologia 

educacional. Data limite de candidaturas 1 de fevereiro de 2022. Para mais 

informações  VER AQUI 

• MIA Journal sobre “Moving Image Artists NOW”. Data limite de submissões: 

1 de fevereiro de 2022. Para mais informações VER AQUI 

• Screenworks sobre “Musicology on Screen”. Data limite de submissões: 1 de 

fevereiro de 2022. Para mais informações VER AQUI 

• Dark Tourism Research Symposium: Memory, Pilgrimage and the Digital 

Realm. Data limite de submissões: 1 de fevereiro de 2022. Para mais 

informações VER AQUI 

• Film-Philosophy Journal sobre “The Objects of Cinema”. Data limite de 

submissões: 1 de fevereiro de 2022. Para mais informações VER AQUI 

• Annual Policy Conversation – A Cultural Deal for Europe, no dia 1 de 

fevereiro de 2022. Para mais informações VER AQUI 

https://www.metared.org/pt/ProtegeOTeuCampus.html
https://sigarra.up.pt/fpceup/pt/cur_geral.cur_view?pv_ano_lectivo=2021&pv_origem=CUR&pv_tipo_cur_sigla=FL&pv_curso_id=23541
https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/prix-louis-dhainaut-de-meilleure-these-technologie-educative-edition-2022/
https://movingimageartists.co.uk/2021/12/06/open-call-mia-journal-issue-4/
https://screenworks.org.uk/call-for-practice-musicology-on-screen-special-issue
https://www.napier.ac.uk/research-and-innovation/research-search/events/dark-tourism-research-symposium-memory-pilgrimage-and-the-digital-realm
http://journals.ed.ac.uk/f-p-submissions/cfp/objectsofcinema
https://www.europanostra.org/events/new-date-annual-policy-conversation-a-cultural-deal-for-europe/
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• Comissão Europeia - Online Info day on the 2022 AGRI Promotion Calls for 

proposals. Dia 1 e 2 de fevereiro, em formato online. Para mais informações  

VER AQUI 

• European journal for Research on the Education and Learning of Adults 

(RELA) Radical popular education today: Prospects and possibilities. Data 

limite de submissões: 1 de fevereiro de 2022. Para mais informações VER AQUI 

• DG Agriculture and Rural Development. Online Info day on the 2022 AGRI 

Promotion Calss for proposals, nos dias 1 e 2 de fevereiro de 2022. Para mais 

informações VER AQUI 

• 5th International AEGEAN Conference on Social Sciences & Humanities, nos 

dias 25-26 fevereiro de 2022, em regime presencial e online. Data limite de 

submissão de abstracts: 1 de fevereiro de 2022. Para mais informações VER 

AQUI 

• II Congreso Internacional de Arte, Diseño y Desarrollo de Videojuegos en la 

Industria Creativa. Data limite de submissões: 2 de fevereiro de 2022. Para 

mais informações VER AQUI 

• Call for proposals European Remembrance (CERV-2022-CITIZENS-REM). 

Data limite de submissões: 2 de fevereiro de 2022. Para mais informações VER 

AQUI 

• Educação para a cidadania digital no ensino e aprendizagem de línguas 

estrangeiras, nos dias 2 e 9 de fevereiro de 2022, em formato online. Para mais 

informações VER AQUI 

• Masters of Digital 2022, no dia 3 de fevereiro. Para mais informações VER 

AQUI 

https://infoday-agri-calls-for-proposals2022.b2match.io/
https://rela.ep.liu.se/cfp
https://infoday-agri-calls-for-proposals2022.b2match.io/
https://www.aegeanconference.com/social-sciences-humanity-conference
https://www.aegeanconference.com/social-sciences-humanity-conference
https://congresovideojuegos.es/introduccion/
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-info-session-call-proposals-european-remembrance-cerv-2022-citizens-rem_en
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-info-session-call-proposals-european-remembrance-cerv-2022-citizens-rem_en
https://blogs.ua.pt/cidtff/wp-content/uploads/2021/12/Flyer-DiCELang-One-off.pdf
https://mastersofdigital.org/
https://mastersofdigital.org/
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• Revista Connectist sobre “Digital Futures: A Human Centred Digitization 

and Communication”. Data limite de submissões: 4 de fevereiro de 2022. Para 

mais informações VER AQUI 

• Conference Education, Gender and Prevention 2022 - Conferência Final do 

Projeto “BO(U)NDS – Laços, Limites e Violência”, nos dias 24 e 25 de março 

de 2022, em formato online. Data limite de submissões até 6 de fevereiro de 

2022. Para mais informações VER AQUI 

• VI ENJIE – Encontro Nacional de Jovens Investigadores em Educação. Dias 

4 e 5 fevereiro de 2021, na Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do 

Politécnico de Leiria. 

• Inclusão Social, Igualdade, Direitos e Valores: Programas CERV e 

Horizonte Europa, no dia 7 de fevereiro de 2022. Para mais informações  VER 

AQUI 

• Education, Gender and Prevention 2022, nos dias 24-25 de março de 2022, 

em formato online. Data limite de submissão de trabalhos até 6 de fevereiro de 

2022. Para mais informações  VER AQUI 

• Comissão Europeia – EU Industry Days, nos dias 8 e 11 de março, em 

formato presencial. Para mais informações  VER AQUI 

• Webinar: Horizon Europe – Quick guide to tackie gender dimension & 

cross-cutting issues”, no dia 10 de fevereiro de 2022. Para mais informações 

VER AQUI 

• ICITS'22 - The 2022 International Conference on Information Technology 

&Systems realizado em San Carlos (Costa Rica) nos dias 9-11 fevereiro de 

2022. Para mais informações  VER AQUI 

https://iupress.istanbul.edu.tr/en/journal/connectist/announcements/special-issue-digital-futures-a-human-centred-digitization-and-communication-call-for-papers
https://www.fpce.up.pt/love_fear_power/bounds/conferencia_normas.html
https://videoconf-colibri.zoom.us/meeting/register/tZAkf-qgqj8uE9fa7NJvPveLC3olqz7xct4r
https://videoconf-colibri.zoom.us/meeting/register/tZAkf-qgqj8uE9fa7NJvPveLC3olqz7xct4r
https://www.fpce.up.pt/love_fear_power/bounds/conferencia.html
https://ec.europa.eu/info/policies/business-and-industry/eu-industry-days_en
https://www.emdesk.com/academy/tackling-gender-dimension-and-cross-cutting-issues-in-horizon-eu?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=webinar&utm_content=GenderDimensionCrossCuttingIssues
http://icits.me/index.php?lang=en
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• The International Association for Media and Communication Research 

Conference 2022 sobre “Communication Research in the Era of Neo-

Globalisation: Reorientations, Challenges and Changing Contexts”. Data 

limite de submissões: 9 de fevereiro de 2022. Para mais informações VER AQUI 

• 14th International ACM Conference on Web Science in 2022 - WebSci’22 

sobre “The Old vs. the New Normal”. Data limite de submissões: 10 de 

fevereiro de 2022. Para mais informações VER AQUI 

• Revista História e Cultura sobre “História, arquivos e mulheres: 

perspetivas interdisciplinares”. Data limite de submissões: 10 de fevereiro de 

2022. Para mais informações VER AQUI 

• COOLLab-Conference – Connecting Teachers for innovative teaching, no 

dia 10 de fevereiro de 2022, em formato online. Para mais informações  VER 

AQUI 

• IV Colóquio Internacional de Ciências Sociais da Educaçao, nos dias 12-14 

de maio de 2022, em regime híbrido. Data limite de submissão de propostas até 

15 de fevereiro de 2022. Para mais informações  VER AQUI 

• 2nd Edition of Mediterranean Soundscapes Project sobre “Healing. 

Listening to a Brave New World – Sound and Video works”. Data limite de 

submissões: 15 de fevereiro de 2022. Para mais informações VER AQUI 

• Congresso Internacional Festas, Culturas e Comunidades: Património e 

Sustentabilidade. Data limite de submissões: 15 de fevereiro de 2022. Para 

mais informações VER AQUI 

• Colloque Acedle – Didactique(s), plurilinguisme(s), mondialisations(s), nos 

dias 17-18 de novembro de 2022, na Universidade de Aveiro. Data limite de 

https://iamcr.org/beijing2022/cfp
https://websci22.webscience.org/calls-guidelines/call-for-papers/
https://ojs.franca.unesp.br/index.php/historiaecultura/index
http://collab.web.ua.pt/?page_id=1320
http://collab.web.ua.pt/?page_id=1320
https://iv-cicse.eventqualia.net/pt/2022/inicio/
http://medisoup.cut.ac.cy/
https://www.festivity.pt/chamada-de-resumos/
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submissão de propostas até 15 de fevereiro de 2022. Para mais informações  

VER AQUI 

• Uma história de sucesso? Portugal e o PISA (2000-2018), no dia 16 de 

fevereiro de 2022, no Auditório do Conselho Nacional de Educação, Lisboa. Para 

mais informações  VER AQUI 

• Educar para os desafios do século XXI: sustentabilidade e diversidade 

linguística e cultural, nos dias 16-18 de fevereiro de 2022, em formato online. 

Para mais informações  VER AQUI 

• XVII Colóquio CIE-Uma: Educação e Desenvolvimento Comunitário, nos 

dias 17-18 de fevereiro de 2022, em regime híbrido. Para mais informações  

VER AQUI 

• ZENIT GmbH – Successful R&I in Europe 2022, nos dias 17 e 18 de fevereiro, 

em regime presencial (Dusseldorf). Para mais informações  VER AQUI 

• Successful R&I in Europe – European Networking Event, nos dias 17-18 de 

fevereiro de 2022, em Dusseldorf. Para mais informações  VER AQUI 

• “Navigating the Multilevel Governance for Science Advice in the European 

Union”, AAAS 2022, 19 de fevereiro de 2022. Para mais informações  VER 

AQUI 

• Revista Entreler sobre “Leitura, escrita e literacia”. Data limite de 

submissões: 20 de fevereiro de 2022. Para mais informações VER AQUI 

• Call for Training-of-Trainers to increase the evidence-for-policy capacity 

among researchers in EU countries.  Data limite de inscrições: 20 de fevereiro 

de 2022. Para mais informações VER AQUI 

• VII International Congress on Communication and Gender. Data limite de 

submissões: 20 de fevereiro de 2022. Para mais informações VER AQUI 

https://blogs.ua.pt/cidtff/wp-content/uploads/2021/12/APPEL-COLLOQUE-Acedle_Aveiro_pt_VF_2021-12-21.pdf
https://cidtff.web.ua.pt/cidtff_flashnews/wp-content/uploads/2022/01/PISAPT-Programa-Conferencia-CNE-16022022.pdf
https://blogs.ua.pt/cidtff/?p=42910
https://xviicoloquiocieuma.wordpress.com/
https://horizont.zenit.de/en/events/successful-2022/
https://horizont.zenit.de/en/events/successful-2022/
https://meetings.aaas.org/
https://meetings.aaas.org/
https://www.pnl2027.gov.pt/np4/entreler.html
https://gendercom.org/
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• Exposição virtual The Divine Feminine sobre “Celebration of the feminine 

energy within us and Nature”. Data limite de submissões: 21 de fevereiro de 

2022. Para mais informações VER AQUI 

• Ecocity World Summit 2022, realizado em formato online, nos dias 22-24, 

fevereiro de 2022. Para mais informações  VER AQUI 

• "Digital Innovation: moving forward", realizado em regime híbrido, no dia 23 

de fevereiro de 2022.   

• VI Simpósio Internacional de Ensino das Ciências (SIEC 2022), nos dias 13-

16 de junho de 2022, em formato online. Data limite de submissão de propostas: 

28 de fevereiro de 2022. Para mais informações  VER AQUI 

• Comunicar – Revista Científica de Comunicación y Educación sobre 

“Educación para el Futuro: Prospectiva para la sostenibilidad y la justicia 

social”. Data limite de submissões: 28 de fevereiro de 2022. Para mais 

informações VER AQUI 

• CIAIQ2022 – 11º Congresso Ibero-Americano em investigação Qualitativa, 

nos dias 12-15 de julho de 2022. Data limite para a submissão de artigos: 3 de 

março de 2022. Para mais informações  VER AQUI 

• SPIRE-SAIS Mid-term Conference - Cross-Sectoral Skills Strategy for 

Industrial-Urban Symbiosis and Energy Efficiency, nos dias 3 e 4 de março 

de 2022. Para mais informações  VER AQUI 

• 16th annual International Technology, Education and Development 

Conference – INTED2022, realizado em Valência (Espanha), nos dias 7-9 de 

março de 2022.  Para mais informações VER AQUI 

• Conference – The future is here: Advanced Manufacturing for space, nos 

dias 7-11 de março. Para mais informações  VER AQUI 

• METAV 2022 – International Exhibition for metalworking Tech, nos dias 8-11 

de março. Para mais informações  VER AQUI 

https://www.artfromheart.co.uk/the-divine-feminine-submit?fbclid=IwAR1AVxDlzHk-GlpL13-MccSq2gi6lAK6Je0GwOGsXsOb7zFj2AQiLbIVi7U
https://ecocity-summit.com/scientific-programme/?utm_source=Marketo&utm_medium=email&mkt_tok=MzA1LVFVSy01MTkAAAGAEtBFwXwJDkA-lwf_BNqKyktlWPTmbhnqIZ7arsNf89SahkNZ-IoRM2p2MZTVaW0FzSilYgSm_mpDP0o5FCgDr4eP5vBAeOR94t8vbUVz38tSeA
http://siec2022.webs.uvigo.es/par_es.htm
https://www.revistacomunicar.com/pdf/call/call-73-es.pdf
https://ciaiq.ludomedia.org/
https://www.eventbrite.co.uk/e/spire-sais-project-conference-tickets-180037094797
https://iated.org/inted/
https://www.esa.int/Enabling_Support/Space_Engineering_Technology/The_future_is_here_Advanced_Manufacturing_for_space
https://www.metav.com/
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• ISCSI – International Conference On Industry Sciences and Computer 

Sciences Innovation, nos dias 9-11 de março de 2022, em formato híbrido.  

Para mais informações VER AQUI 

• European Research Executive Agency - FOODEX Tokyo & Fine Food Sydney 

2022. De 8 a 11 de março, em regime presencial. Para mais informações  VER 

AQUI 

• AIMS Meeting 2022. Entre 10 e 13 de março de 2022. Para mais informações  

VER AQUI 

• 18th International Conference Mobile Learning 2022 realizado no Porto 

(Portugal) nos dias 12-14 de março de 2022. Para mais informações  VER AQUI 

• RFCS Summit – Research Fund for Coal and Steel, nos dias 21-22 de março de 

2022.   

• EuroHPC Summit Week 2022, nos dias 22-24 de março de 2022. Para mais 

informações  VER AQUI 

• The European Institute of Innovation | Call for the creation of a KIC in the 

area of culture and creativity The EIT. O prazo para a apresentação de 

candidaturas para o convite à apresentação de propostas para Cultura e 

Criatividade do EIT: 24 de março de 2022. Para mais informações  VER AQUI 

• WorldCIST'22 - 10th World Conference on Information Systems and 

Technologies realizado em Budva (Montenegro) nos dias 12-14 abril de 2022. 

Para mais informações  VER AQUI 

• Cluster 2 – Cultura, Criatividade e Sociedade Inclusiva. data limite de submissão 

de trabalhos até 30 de abril de 2022. 

• Conferência “Science advice under pressure” organizado pelo SAPEA e 

EC’S Group, nos dias 27-28 de abril de 2022. Para mais informações  VER 

AQUI 

https://iscsi-conference.org/call-for-papers/
https://ec.europa.eu/newsroom/rea/items/730983/en
https://ec.europa.eu/newsroom/rea/items/730983/en
https://www.aimsmeeting.org/
https://www.mlearning-conf.org/
https://eurohpc-ju.europa.eu/events/eurohpc-summit-week-2022
https://eit.europa.eu/our-activities/call-for-eit-communities/2021
http://worldcist.org/?utm_term=WorldCist%2722+-+10th+World+Conference+on+Information+Systems+and+Technologies++Montenegro&utm_campaign=WorldCIST%2722&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://scientificadvice.eu/
https://scientificadvice.eu/
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• IV Congresso Internacional Envolvimento dos Alunos na Escola: 

Perspectivas Sociais e Psicológicas (IVCIEAE), nos dias 17-22 de julho de 

2022, na Universidade de Castilla-La Mancha, Cuenca, Espanha. Data limite de 

submissão de resumos: 30 de abril de 2022. Para mais informações  VER AQUI 

• 5º Congresso Internacional “Pelos mares da língua portuguesa”. 4 - 6 maio, 

2022 Departamento de Línguas e Culturas, Universidade de Aveiro. Submissão 

de resumos até 4 março de 2022. Para mais informações  VER AQUI 

• iSCSi’22 - Int. Conference on Industry Science and Computer Sciences 

Innovation, realizado no Porto, nos dias 9-11 de março de 2022 march 9-11, 

2022, em regime híbrido. Para mais informações  VER AQUI 

• Revista Comunicação e Sociedade sobre “Crime, Justiça e Média”. Data 

limite de submissões até 31 de março de 2022. Para mais informações  VER 

AQUI 

• International Journal of Film and Media Arts sobre “Future Governance 

Models of the European Universities”. Data limite de submissões até 31 de 

março de 2022. Para mais informações  VER AQUI 

• 2nd International Conference in Information Technology & Education – 

ICITED’22. Data limite de submissões até 31 de março de 2022. Para mais 

informações  VER AQUI 

• Film-Philosophy Journal sobre “Poetry in the context of film-philosophy”. 

Data limite de submissões até 1 de abril de 2022. Para mais informações  VER 

AQUI 

• L’Atalante – Revista de Estudios Cinematográficos sobre “Cine inmersivo. 

Dispositivos, relatos y mundos virtuales”. Data limite de submissões até 10 

de abril de 2022. Para mais informações  VER AQUI 

https://cieae2022.uclm.es/
http://mares5.web.ua.pt/
https://iscsi-conference.org/call-for-papers/
https://www.cecs.uminho.pt/comunicacao-e-sociedade-chamada-de-trabalhos-crime-justica-e-media/
https://www.cecs.uminho.pt/comunicacao-e-sociedade-chamada-de-trabalhos-crime-justica-e-media/
https://revistas.ulusofona.pt/index.php/ijfma/announcement
https://www.icited.org/call-for-papers
http://journals.ed.ac.uk/f-p-submissions/cfp/poetry
http://journals.ed.ac.uk/f-p-submissions/cfp/poetry
http://www.revistaatalante.com/index.php?journal=atalante&page=announcement&op=view&path%5B%5D=86
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• IV Congresso Internacional Envolvimento dos Alunos na Escola: 

Perspectivas Sociais e Psicológicas (IVCIEAE). Realizado em regime híbrido, 

nos dias 17-22 de julho de 2022. Data limite de submissão de resumos: 10 de 

abril de 2022. Para mais informações  VER AQUI 

• Revista Esferas sobre “Mito e Comunicação Digital”. Data limite de 

submissões até 30 de abril de 2022. Para mais informações  VER AQUI 

• Revista Vista sobre “O Referente Emancipado”. Data limite de submissões 

até 30 de abril de 2022. Para mais informações  VER AQUI 

• Rotura – Revista de Comunicação, Cultura e Artes sobre “Cinemas 

silenciosos em Portugal”. Data limite de submissões até 30 de abril de 2022. 

Para mais informações  VER AQUI 

• Muiraquitã – Revista de Letras e Humanidades sobre “Media e Filme 

Interativo”. Data limite de submissões até 10 de maio de 2022. Para mais 

informações  VER AQUI 

• Comunicar – Revista Científica de Comunicación y Educación sobre 

“Educación para la ciudadanía digital: Algoritmos, automatización y 

comunicación”. Data limite de submissões até 30 de maio de 2022. Para mais 

informações  VER AQUI 

• Revista Mediapolis sobre “Visualmente falando: a Forma dos Media”. Data 

limite de submissões até 30 de maio de 2022. Para mais informações  VER 

AQUI 

• Compendium: Revista de Estudos Comparatistas sobre “Literatura-Mundo 

e a Circulação da Arte”. Data limite de submissões até 30 de maio de 2022. 

Para mais informações  VER AQUI 

https://cieae2022.uclm.es/
https://portalrevistas.ucb.br/index.php/esf/announcement/view/79
https://revistavista.pt/index.php/vista/announcement/view/38
https://publicacoes.ciac.pt/index.php/rotura/chamada-de-trabalhos
https://periodicos.ufac.br/index.php/mui/announcement/view/95
https://www.revistacomunicar.com/pdf/call/call-74-es.pdf
https://impactum-journals.uc.pt/mediapolis/announcement/view/221
https://impactum-journals.uc.pt/mediapolis/announcement/view/221
http://compendium.letras.ulisboa.pt/index.php/compendium/announcement/view/1
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• Film-Philosophy Journal sobre “Malabou, Plasticity and Film”. Data 

limite de submissões até 1 de junho de 2022. Para mais informações  

VER AQUI 

• VI Simposio Internacional de Enseñanza de las Ciencias – SIEC 2022, 

realizado em formato online, nos dias 13-16 de junho de 2022. Para mais 

informações  VER AQUI 

• 17th Iberian Conference on Information Systems and Technologies, 

realizado em Madrid (Espanha), nos dias 22-25 de junho de 2022. Para mais 

informações  VER AQUI 

• Revista de Estudos Anglo-Portugueses. Data limite de submissões até 30 de 

junho de 2022. Para mais informações  VER AQUI 

• Congresso Internacional de l’ARIS, nos dias 28 de junho a 1 de julho de 2022. 

Para mais informações  VER AQUI 

• CFP: International Conference Women, Gender and Intersectionality in the 

Lusophone World, realizado em Ponto Delgada, Açores (Portugal), nos dias 29 

de junho a 2 de julho de 2022. Para mais informações  VER AQUI 

• I Congresso Escola, Identidades e Democracia. 7 - 9 julho, 2022 | Faculdade 

de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto. Submissões 

até 21 dezembro de 2021. Para mais informações  VER AQUI 

• CIAIQ2022 | Chamada de Artigos para o 11º Congresso Ibero-Americano 

em Investigação Qualitativa. 12 - 15 de julho, 2022 | Faculdade de Ciências da 

Educação da Universidade da Corunha, Espanha. Propostas para Painéis de 

Discussão até 12 janeiro 2022; Propostas para Workshops: até 24 janeiro, 2022; 

Submissão de artigos até 3 março, 2022. Para mais informações  VER AQUI 

http://journals.ed.ac.uk/f-p-submissions/cfp/plasticity
https://ppgecm.prpg.ufg.br/e/30970-vi-simposio-internacional-de-ensenanza-de-las-ciencias-siec-2022
http://cisti.eu/index.php?lang=pt#:~:text=We%20are%20pleased%20to%20invite,UPM)%2C%20Madrid%2C%20Spain.
https://japs.fcsh.unl.pt/call-for-articles/
https://aris2022.sciencesconf.org/?fbclid=IwAR2WACquvjU98IihxAZSnAfdpTY8QKegjSLj3_vl92XfN6EdF5bf3FZEyTk
https://networks.h-net.org/node/7926/discussions/8516537/international-conference-women-gender-and-intersectionality
https://sigarra.up.pt/fpceup/en/noticias_geral.ver_noticia?p_nr=63157
https://ciaiq.ludomedia.org/
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• 1ª Conferência Internacional em Educação e Formação. 12 - 15 julho, 2022 | 

Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. Para mais informações  VER 

AQUI 

• Revista Esferas sobre “Comunicação e Estudos Biográficos”. Data limite de 

submissões até 31 de agosto de 2022. Para mais informações  VER AQUI 

• Interaction through Videos for InClass and Out-of-Class Language Learning 

and Use, nos dias 8-10 de setembro de 2022, em Barcelona, Espanha.  Para 

mais informações VER AQUI 

• Interactional Competences and Practices in a Second Language (ICOP-L2), 

nos dias 8-10 de setembro de 2022, em Barcelona, Espanha.  Para mais 

informações VER AQUI 

• Revista Urban Science sobre “Digital Citizenship Mediating Planning 

Participation and Space Appropriation”. Data limite de submissões até 30 de 

outubro de 2022. Para mais informações  VER AQUI 

 

http://stk132.leading.pt/pt/conteudo/conferencia/apresentacao/conferencia.html
http://stk132.leading.pt/pt/conteudo/conferencia/apresentacao/conferencia.html
https://portalrevistas.ucb.br/index.php/esf/announcement/view/80
https://icopl2.org/barcelona-2022/
https://tefluab.wixsite.com/icop-l2-2022
https://www.mdpi.com/journal/urbansci/special_issues/digital_citizenship_mediating_planning_participation

