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EDITORIAL 
 

 

Os desafios do Ano Novo 

 

Este segundo número de 2022 é dedicado ao trabalho dos investigadores da área 

científica de Dinâmicas Organizacionais, revelando a profícua produção dos seus 

membros, refletindo a importância do estudo das organizações para a qualidade de vida, 

nos contextos das abordagens realizadas. 

 

É oportuno também falarmos da nossa organização, o CIEQV, e da sua produção durante 

o ano 2021. Os resultados dos relatórios individuais e do relatório de progresso são 

elucidativos. Os 74 investigadores integrados (17 doutorandos) estão conscientes da 

necessidade de publicar em revistas científicas de qualidade e de intervirem no contexto 

social para a divulgação do conhecimento. Foram publicados 7 livros com autoria, mais 

12 livros editados e 55 capítulos de livros. Produziram e publicaram 152 artigos científicos, 

sendo 86 indexados no Journal Citation Report. Participaram em 506 congressos com 

comunicações ou conferências. Foram orientadores de teses concluídas, 5 de 

doutoramento e 48 de mestrado. Participam em 44 projetos de investigação, sendo 32 

com financiamento externo.  

 

Estes resultados de 2021 são um indicador da evolução consistente do CIEQV, nestes 

últimos anos de atividade. A capacidade de intervir na sociedade, de desenvolver 

investigação multidisciplinar e constituir equipas internacionais para a implementação de 

projetos de investigação têm sido os objetivos fundamentais do nosso trabalho.   

 



Newsletter | fevereiro 2022  

ISSN: 2184-8637 

 
 
 
 

 
 

5 
 

 

 

Neste novo ano 2022, o desafio do CIEQV é manter e aumentar o impacto da produção 

científica, a sua divulgação e a transferência do conhecimento para a sociedade. Este é 

um ano de avaliação externa do CIEQV, pelo que é determinante para o futuro o trajeto 

que temos vindo a traçar. Estamos expectantes e esperançosos num bom resultado, que 

proporcione ao CIEQV a continuação da sua evolução. 

 

Uma nota especial de valorização dos investigadores que obtiveram o reconhecimento 

pelo Prémio Ciências do Desporto, do Comité Olímpico de Portugal. No 1º lugar, em 

“Economia, Direito e Gestão do Desporto”, com o estudo “Os comportamentos dos 

técnicos de exercício como promotores de sustentabilidade económica dos operadores 

de fitness”, os autores Filipe Fernandes Rodrigues, Diogo Santos Teixeira, Luís Cid, 

Diogo Monteiro, investigadores integrados e colaboradores do CIEQV. Uma Menção 

Honrosa, em “História e Sociologia do Desporto”, com o estudo “Atividade física, 

ansiedade e necessidades psicológicas básicas: Caracterização de uma amostra da 

população portuguesa em contexto de covid-19”, os autores Raul Antunes, Ricardo 

Rebelo Gonçalves, Nuno Amaro, Rogério Salvador, Rui Matos, Pedro Morouço, Roberta 

Frontini, investigadores integrados e colaboradores do CIEQV. 
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Neste número temos com detalhe a entrevista do investigador Alan Ferreira onde refere 

alguns dos seus projetos, relacionados com a inteligência artificial e as organizações 

desportivas. O investigador Abel Santos apresenta o trabalho da equipa que coordena, 

no projeto FORMS, onde se estuda as formas emergentes de emprego no desporto, 

coordenado pelo European Observatoire of Sport and Employment (EOSE) em 

cooperação com cinco instituições parceiras, com suporte do Erasmus+ Sport.  

 

O abandono dos praticantes de natação é o tema do artigo publicado pela equipa de 

investigadores, sendo apresentado por Pedro Sobreiro. Foram estudadas por análise de 

sobrevivência, diversas variáveis comportamentais associadas ao tempo de presença, 

até ao momento de abandono. Alguns resultados mostraram a probabilidade de retenção 

dos nadadores. Este estudo potencia boas práticas de gestão das organizações 

desportivas.  

 

Finalmente, este número apresenta as referências dos artigos recentemente publicados 

pelos investigadores do CIEQV. Apresenta-se ainda o convite à participação e publicação 

de trabalhos em tópicos monográficos. Conclui-se com a informação acerca dos 

principais concursos para financiamento da investigação e a listagem de eventos 

nacionais e internacionais para divulgação e disseminação da investigação produzida. 

 

 

 

 

 

  

José Fernandes Rodrigues 1,2,3 

1 Professor Coordenador Principal ESDRM – IPSantarém 

2 Coordenador do Centro de investigação em Qualidade de Vida 

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

área científica Educação e Formação 
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Abel Santos 1,2 

1 Professor Coordenador, Escola Superior de Desporto de Rio Maior – 

Instituto Politécnico de Santarém 

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

área científica de Dinâmicas Organizacionais 
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NOTÍCIA 
 

 

— Formas emergentes de emprego no desporto – Projeto 

FORMS 

Abel Santos, Alfredo Silva, Elsa Vieira e Pedro Sobreiro 

 

 

 

  

 

   

 

 

Resumo 

Em paralelo com o que ocorre noutros setores de atividade económica e social, novas 

formas de trabalho e padrões de emprego são entendidas como adequações às 

mudanças no mercado de trabalho no desporto. A compreensão destas alterações é o 

principal objeto de pesquisas do projeto “Formas emergentes de emprego no desporto” 

(Emerging Forms of Employment in Sport – FORMS) que decorre durante dois anos (2021 

e 2022), coordenado pelo European Observatoire of Sport and Employment (EOSE) em 

cooperação com cinco instituições parceiras, com suporte nos pequenos projetos 

colaborativos do Erasmus+ Sport programme, no valor global de 59.985€. O projeto 

FORMS facilitará o surgimento de novas oportunidades para a profissionalização e 

capacitação das organizações de desporto; apoiará orientações para a sustentabilidade 

do emprego e o desenvolvimento de carreiras profissionais no desporto. 
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Palavras-chave: Emprego no desporto; formas emergentes de emprego no desporto; 

mercado de trabalho no desporto; profissões do desporto, gestão do desporto. 

 

Introdução 

Pelo surgimento de novas formas de intervenção das organizações de desporto, 

globalmente vincadas por alterações sociais, do paradigma tecnológico e pela necessária 

resposta a necessidades e interesses dos seus consumidores, o setor do desporto, do 

exercício e da atividade física, tem convivido com acentuadas mudanças na última 

década, com especial evidência nos últimos anos. Como consequência, assiste-se a 

profundas alterações no mercado de trabalho nos diferentes países da UE e 

concretamente em Portugal, como é evidenciado pelo relatório do projeto ESSA-Sport 

(European Observatoire of Sport and Employment [EOSE], 2020, 2021a). 

 

A interpretação das alterações que ocorrem nas relações entre entidades empregadoras 

e empregados, pela diferenciação da relação tradicional de “um-para-um” - quando uma 

entidade patronal correspondia a um emprego – para a de “um-para-vários” – um 

emprego, um posto de trabalho, dividido por vários empregados ou de “vários-para-

vários” – em que diferentes organizações disponibilizam trabalho a ser realizado noutras 

organizações com múltiplos relacionamentos –; acentuando-se a prestação de trabalho 

de forma descontínua ou intermitente, em períodos limitados de tempo. Cresceram as 

relações de trabalho a tempo parcial, sazonal e duração temporal não convencional 

(Eurofound, 2015). 

 

Também as condições em que é realizado o trabalho, em diferentes instalações do 

empregador, a trabalhar de forma móvel, em vários locais, em que são predominantes as 

tecnologias de informação e comunicação, estão a ser alteradas, como suporta o 
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Eurofound (2020, pp. 3-4). De igual forma, importa perceber como as relações de 

concertação entre parceiros socias, as leis do trabalho e regulamentos específicos, 

acordos coletivos e outros instrumentos, continuam a garantir a efetiva regulação do 

mercado de trabalho.  

 

Assim, o projeto FORMS pretende estudar, de forma exploratória, a realidade do mercado 

de trabalho em cinco países (Bélgica, França, Luxemburgo, Países Baixos e Portugal) e 

constituir as condições para um estudo extensivo a todos os países da UE, como se 

explica nos pontos seguintes, caracterizadores do projeto, nomeadamente sobre: o seu 

âmbito, problemas a estudar, objetivos, metodologia, resultados esperados, equipa de 

projeto e conclusões. 

 

Âmbito do projeto 

O setor do desporto, entre 2011 e 2020, representava na UE respetivamente 0,70% 

(1 480 366) e 0,77% (1 726 791) do total de trabalhadores no ativo, um crescimento de 

21,2%. Porém, quando se diferenciam os que trabalhavam por conta de outrem dos que 

trabalhavam por conta própria, verifica-se que em 2011, os primeiro eram 82,1% e os 

segundos 17,9%; já em 2020, o valor era, respetivamente, de 75,9% e de 24,1%. Quanto 

ao tipo de relação contratual, a tempo integral ou tempo parcial, em 2011 eram, 

respetivamente, de 57,1% e de 42,9% e em 2020 de 57,4% e de 42,6%. Em Portugal, o 

peso do emprego no desporto é 0,8% do emprego total (EOSE, 2021b). 

 

Os contratos tradicionais a tempo integral, sem termo, com um único empregador, estão 

a deixar de ser o principal padrão das relações contratuais. Por outro lado, contratos a 

meio termo; trabalhadores temporários de agência; partilha de trabalhadores; contratos 

ocasionais; portfólio de trabalhos e trabalhador por conta própria, são tipologias com 
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consideravelmente aumento (Eurofound, 2020). Nesta lógica, conforme descrito na tabela 

1, são identificadas nove novas formas de relação laboral. 

 

Tabela 1 – Novas formas de trabalho com predomínio em diferentes sectores. 

 

Formas de relação laboral 

Partilha de trabalhadores / Employee sharing – O empregador contrata 

trabalhadores e é solidariamente responsável por eles, dando-lhes trabalho diretamente 

ou noutra organização. O conceito é semelhante ao de agência temporária de trabalho, 

com o objetivo de partilhar a equipa para equilibrar as suas necessidades de recursos 

humanos e de outras organizações que funcionam em rede. 

Partilha do posto de trabalho / Job sharing – Um empregador contrata vários 

trabalhadores para preencherem uma única posição a tempo integral. Forma de 

trabalho a tempo parcial cujo objetivo é assegurar que o trabalho compartilhado é 

permanentemente ocupado, na perspetiva da organização. 

Trabalho baseado em vale / Voucher-based work – A relação de trabalho e o 

pagamento estão baseadas num voucher (geralmente adquirido a terceiros, por 

exemplo a uma entidade governamental) e não num contrato de trabalho. Os 

trabalhadores têm um estatuto entre empregado por conta de outrem ou de empregado 

por conta própria. 

Trabalhador qualificado em situação temporária de trabalho / Interim management 

– Trabalho realizado por especialistas, altamente especializados e experientes, que são 

contratados, individualmente ou a uma organização fornecedora, para resolver uma 

situação de gestão específica, um desafio técnico ou para ajudar economicamente a 

entidade recetora. Apresenta-se num quadro de consultoria, mas o perito tem o estatuto 

de um funcionário e não de um consultor externo. 
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Trabalho ocasional / Casual work – O emprego não estável e contínuo, o empregador 

não é obrigado a proporcionar regularmente trabalho, tem a flexibilidade de chamar o 

trabalhador de acordo com as suas necessidades. 

Trabalho móvel baseado em TIC / ICT-based mobile work – O empregado ou 

trabalhador autónomo opera em várias locais, fora das instalações do seu empregador 

(por exemplo, em casa, nas instalações de um cliente ou “na estrada”), apoiado por 

tecnologias de informação e comunicação (TIC), não sendo teletrabalho. 

Plataforma de trabalho / Platform work – Emprego com recurso a uma plataforma 

que realiza o encontro entre oferta e procura de trabalho. O trabalho é remunerado por 

meio da plataforma online ou de uma aplicação. A situação perante o emprego não é 

muito clara. Na maioria dos casos o trabalhador tem uma relação por conta própria ou 

de contratação de serviços. 

Portefólio de trabalhos / Portfolio work – Refere-se a pequenas contratações 

realizadas a trabalhadores por conta própria ou microempresas que trabalham para um 

grande número de clientes. 

Emprego em regime de cooperação / Collaborative employment – Refere-se a 

formas específicas de cooperação ou trabalho em rede entre trabalhadores por conta 

própria e empresas, como forma de ultrapassar dificuldades em chegar aos mercados, 

que vão além da cadeia de suprimentos tradicional ou de parceiro de relacionamento 

em negócios. 

 

 

Em Portugal, não havendo estudos específicos no desporto, predominam algumas destas 

formas de trabalho noutros sectores, por exemplo: partilha do posto de trabalho na 

educação e na saúde; trabalho móvel baseado em TIC nas atividades científicas; serviços 

financeiros e em imobiliárias; e trabalho por plataformas, nos serviços de transporte, de 

táxi e de entrega de alimentos (Eurofound, 2020). 
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Problemas a estudar 

A identificação de cenários emergentes de formas de emprego no desporto, a 

interpretação dos desafios que são colocados pelas consequentes alterações das 

relações laborais do mercado de trabalho (entre entidades empregadoras e empregados; 

entidades moderadoras e reguladoras e entidades formadoras), a interpretação do 

mercado de trabalho flexível, as reais oportunidades de emprego, planos de carreira, 

competências mais valorizadas e a sua adequação às necessidades de formação, são os 

aspetos principais a estudar no âmbito do projeto.  

 

Por outro lado, pretende-se conhecer e amplificar a ação dos elementos impulsionadores 

da criação de emprego e oportunidades para aumentar e melhorar a participação de todas 

as entidades envolvidas no mercado de trabalho.  

 

Objetivos do projeto 

O propósito principal do projeto é pesquisar, analisar e apresentar novas formas e 

padrões de emprego no desporto. De forma supletiva, oferecer soluções ajustadas para 

um melhor funcionamento do mercado de trabalho, em toda a UE e especificamente nos 

países envolvidos no projeto, de modo a impulsionar a criação de emprego, 

oportunidades de emprego e aumentar a participação dos diferentes atores sociais do 

desporto. De forma específica, pretende-se: 

• Melhorar a compreensão do setor sobre os desafios do emprego enfrentados 

pelas organizações e os benefícios potenciais de uma maior flexibilidade do seu 

mercado de trabalho; 

• Fornecer informações qualitativas sobre padrões de emprego emergentes, 

apoiadas por estudos de caso ilustrativos de boas práticas; 
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• Ajudar os empregadores e a força de trabalho a avaliar as vantagens e 

desvantagens das diferentes relações de trabalho e geri-las para o benefício de 

todos; 

• Promover um mercado de trabalho flexível e inclusivo com oportunidades de 

emprego e propostas formativas adequadas aos novos planos de trabalho. 

 

Metodologia 

O projeto será realizado em quatro fases, conforme figura 1, de 1 de janeiro de 2021 a 31 

de dezembro de 2022.  

 

Na primeira fase, é efetuada uma caracterização do mercado de trabalho, por recurso a 

fontes secundárias e dados estatísticos oficiais que permitam uma descrição narrativa 

sobre a evolução do mercado de trabalho; tamanho, características, tendências; 

repartição por sexo, idade e tipo de contrato, a nível europeu e nacional. 

 

 

Figura 1 – Sequência das fases e cronograma do projeto. 
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Na segunda fase, será realizada uma pesquisa documental extensiva sobre a 

comparação entre o contexto legal, regulatório e político para novas formas de emprego 

em cada país; principais leis, regulamentos ou políticas governamentais nacionais que 

podem ter impacto no estabelecimento e uso de novas formas de emprego; acordos 

específicos existentes no desporto (por exemplo, negociação coletiva), que podem 

influenciar novas formas de emprego; levantamento do perfil, características e 

motivações dos trabalhadores de outros setores e do desporto que participam em cada 

uma das novas formas de emprego identificadas. 

 

Na terceira fase, auscultação dos parceiros sociais, recorrendo a grupos de discussão, 

envolvidos no mercado de trabalho no desporto, sobre formas emergentes de emprego 

no desporto. Recolha da perceção das entidades representativas dos empregadores, dos 

empregados e de outros parceiros de concertação coletiva – sindicatos, associações 

socioprofissionais, instituições de formação superior e profissional –, sobre as 

transformações do emprego no desporto e necessidade de regulação. 

 

Por fim, na quarta fase, por recurso ao método de estudo de caso, será realizado um 

compêndio de boas práticas que incluirá as contribuições das fases anteriores, 

recomendações e implicações para o estímulo, regulação, formação e treino de 

profissionais, bem como sugestões para a sustentabilidade e continuidade dos objetivos 

do projeto. 

 

Resultados esperados  

Os quatro principais resultados do projeto serão: 

1. Uma pesquisa documental sobre as formas emergentes de emprego no setor do 

desporto na Europa. Os parceiros do projeto irão realizar uma investigação 
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documental sobre os tipos de emprego existentes no setor do desporto e atividade 

física da UE e noutros setores que utilizam novas e diferentes relações laborais; 

2. Um documento síntese com a descrição das formas emergentes de emprego no 

setor do desporto europeu, caracterizando as formas de emprego existentes e 

emergentes, principais características e especificidades; o perfil das organizações 

que utilizam cada uma delas; o perfil do pessoal contratado; a ligação com as 

condições de trabalho; o uso potencial de cada uma dessas formas, dentro do 

setor, e expectativas de competências para cada forma de emprego identificada; 

3. Cinco mesas redondas de consulta nacional, uma por país parceiro, com uma 

amostra de organizações nacionais, locais e representações socioprofissionais, 

sobre as formas emergentes de emprego; 

4. Um Compêndio de Boas Práticas e recomendações sobre as formas emergentes 

de emprego, com as informações recolhidas e recomendações sobre as formas 

de estímulo, regulação e concertação social na área do emprego no desporto. 

 

Equipa de projeto  

A entidade promotora e coordenadora do projeto é o European Observatoire of Sport and 

Employmen, pela participação de Geoff Carroll e Aurélien Favre; os membros da equipa 

e representantes das entidades parceiras são: Mathieu Winand, International University 

of Health, Exercise and Sports – LUNEX (Luxemburgo); Corentin Bonnegent, Fédération 

Nationale Profession Sport et Loisirs (França); Tineke Stalmans, Sportwerk Vlaanderen 

(Bélgica); Eline Mondy, Kortrijk Spurs (Bélgica); Koen Vermooten, Werkgevers in De Sport 

– WOS (Países Baixos); Abel Santos, Alfredo Silva, Elsa Vieira e Pedro Sobreiro, Escola 

Superior de Desporto de Rio Maior/ Instituto Politécnico de Santarém e Centro de 

Investigação em Qualidade de Vida (CIEQV). 
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Conclusões  

Com o presente projeto pretende-se constituir um referencial sobre a quantidade, 

diversidade e qualidade do surgimento e acompanhamento dos processos de mudança 

no emprego no desporto. A possibilidade de realizar este trabalho a partir da interpretação 

das ações nos diferentes países parceiros e a sua projeção para o espaço comum da UE 

é uma das singularidades diferenciadoras do trabalho.  

 

Assim, pesquisar e apresentar novas formas e padrões de emprego no desporto e 

fornecer soluções adaptadas e sustentáveis para um melhor funcionamento do mercado 

de trabalho, para impulsionar novas oportunidades, criar empregos e aumentar a 

participação eticamente responsável de todos os atores, são as condições para a 

profissionalização, capacitação das organizações e para a sustentabilidade do emprego 

e desenvolvimento de carreiras profissionais no desporto. 
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ENTREVISTA 
 

 

— Entrevista a Alan Ferreira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Breve apresentação curricular 

Professor Doutor na Escola Superior de Desporto de Rio Maior do Instituto Politécnico de 

Santarém; Investigador do CIEQV – Área Científica Dinâmicas Organizacionais. 

Licenciado em Educação Física e Mestre em International Sport Management, pela 

Johannes Gutenberg University (Alemanha); Doutor em Ciências do Desporto pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Brasil). 

 

Quais são os seus objetivos como membro do CIEQV? 

Enquanto membro do CIEQV tenho o objetivo principal de colaborar com o 

desenvolvimento do desporto e da investigação científica, além de difundir os 

conhecimentos ligados à Ciência do Desporto por meio de publicações científicas, 

nacionais e internacionais, reforçando a importância da transferência de conhecimentos 

para a comunidade e a intervenção nas organizações parceiras. Enquanto membro, 

Alan Ferreira 1,2 

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

Politécnico de Santarém 

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

área científica de Dinâmicas Organizacionais 



Newsletter | fevereiro 2022  

ISSN: 2184-8637 

 
 
 
 

 
 

19 
 

 

 

pretendo também maximizar a inovação e a utilização de métodos ágeis nos projetos de 

pesquisa do Centro, colaborando assim diretamente com a produção de conhecimento.  

 

Quais são os seus projetos de investigação mais importantes? Desenvolva um dos 

projetos indicados. 

Enquanto membro da Área Científica Dinâmicas Organizacionais, os projetos de 

investigação mais importantes que desenvolvo atualmente se organizam em torno de 

quatro domínios: Modelos de análises de dados do desporto; Organizações Desportivas; 

Desenvolvimento desportivo; e, Sucesso Desportivo. 

Nestes domínios, destaco dois projetos: 

1. Inteligência Artificial para o Desenvolvimento do Desporto; e, 

2. Medias digitais e engagement promovido pelas organizações desportivas 

O projeto “Inteligência Artificial para o Desenvolvimento do Desporto” nasceu de uma 

parceria entre instituições de ensino superior de Portugal, da Espanha e do Brasil, 

nomeadamente a Universidade do Porto, o Instituto Politécnico de Bragança, o Instituto 

Politécnico de Santarém, a Universidade de Vigo e a Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul. Este projeto tem o objetivo de analisar dados quantitativos do sistema desportivo 

em três países, empregando métodos de inteligência artificial, para apresentar: (i) 

previsões sobre os determinantes do desenvolvimento do sistema desportivo; (ii) e, 

encontrar um modelo quantitativo que, por meio da inteligência artificial, colabore para 

explicar as interações entre os determinantes financeiros e não-financeiros do 

desenvolvimento do sistema desportivo. 

Este tema é cada vez mais relevante uma vez que nos últimos 50 anos governos 

nacionais de todo o mundo prestam maior atenção ao desporto internacional e ao seu 

financiamento público. Entretanto, o financiamento esportivo em alguns países se baseia 

em uma abordagem cíclica e intransigente, que favorece os esportes de elite com melhor 
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desempenho no quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos. Isso levanta a questão de 

que medir o sucesso com base em apenas um resultado é uma simplificação de uma 

realidade multidimensional mais complexa.  

Nesse sentido, o nosso projeto utiliza um conjunto de dados incluindo o financiamento do 

esporte, o conjunto de organizações que fazem parte do sistema desportivo, a 

participação da população no desporto, a identificação de talentos desportivos, as 

instalações esportivas e o desenvolvimento de treinadores para analisar a realidade do 

sistema desportivo de Portugal (Figura 2).  

 

 

 

Figura 2 – Processamento do conjunto de dados desportivos para a construção de Rede Neural Artificial de 

Desenvolvimento Desportivo. 

 

A pesquisa científica relacionada ao desporto se concentra no presente ou se baseia em 

dados do passado. Poucos estudos analisam dados esportivos com foco no futuro ou 

abordam o assunto por meio de uma perspetiva quantitativa. Embora métodos 
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sofisticados de análise de dados, como mineração de dados, estejam se tornando 

ferramentas cada vez mais úteis na análise de dados de desempenho desportivo e no 

apoio à tomada de decisões, existem poucos dados analíticos quantitativos ou modelos 

de inteligência artificial que fornecem aos pesquisadores e gestores informações e 

previsões quantitativas sobre o desenvolvimento dos sistemas desportivos.  

A partir do plano de pesquisa, esperamos encontrar resultados como: (1) os 

determinantes de um sistema desportivo interagem em um sistema de feedback, no qual 

cada fator determinante pode ser considerado como parte do sucesso desse sistema; (2) 

o desenvolvimento de sistemas desportivos não dependem exclusivamente dos 

resultados do desporto de elite e de seu financiamento; (3) o desenvolvimento do 

desporto e o sucesso desportivo internacional também podem ser medidos e explicados 

pelo desenvolvimento de seus determinantes, como a participação da população no 

desporto, as organizações desportivas e as instalações desportivas; (4) o 

desenvolvimento desportivo e o sucesso desportivo internacional estão relacionados a 

múltiplos fatores de um sistema desportivo e, nessa modelagem, as características e 

interações entre esses fatores determinam os diferentes tipos de sucesso. 

 

Sabendo que o conhecimento deve ser transferido para a sociedade, de que forma 

é que a área de investigação científica e intervenção profissional em que está 

envolvido pode contribuir para a união da teoria com a prática?  

A Área Científica de Dinâmicas Organizacionais, na minha perspetiva, tem vindo a 

contribuir de forma ativa e integrada para a aproximação da teoria e da prática. Isto se 

concretiza uma vez que os projetos desenvolvidos neste âmbito afetam diretamente o 

funcionamento das organizações, o que pode gerar impacto em suas dinâmicas culturais, 

sociais e gerenciais. Na via inversa, a interação com a comunidade e com tais 

organizações promove o constante conhecimento da realidade, da prática, 
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proporcionando às investigações já nascerem com um cariz prático e alinhado às 

necessidades do campo prático, consubstanciando a união entre teoria e prática. 

Complementarmente, divulgação científica conjunta e a divulgação dos conhecimentos 

produzidos pela área de investigação, que tem sido efetuada em congressos, 

conferências e outros, é concretamente uma ferramenta articulação da teoria 

desenvolvida com a prática, essencialmente pela partilha de conhecimento e 

rentabilização do mesmo por parte de entidades parceiras com quem desenvolvemos 

atividades frequentemente. 

 

Considerando que o CIEQV promove a investigação sobre a qualidade de vida, 

quais as implicações práticas da investigação que desenvolve? 

O desenvolvimento do desporto, o fomento da prática de atividade física e desportiva e, 

ainda, o melhor conhecimento da realidade neste âmbito pode afetar diretamente a 

qualidade de vida das pessoas, das comunidades e das populações. Por isso, ao explicar 

as interações entre os determinantes financeiros e não-financeiros do desenvolvimento 

do sistema desportivo, os resultados do projeto “Inteligência Artificial para o 

Desenvolvimento do Desporto” pode colaborar para qualificar a tomada de decisão de 

políticos e gestores ligados ao desporto, o que pode privilegiar setores sociais ligados ao 

desporto ainda com baixo financiamento e visibilidade.  

Além disso, os resultados da investigação supracitada podem oferecer aos governos e 

organizações esportivas que investem em esportes competitivos uma ferramenta de 

diagnóstico para o desenvolvimento previsível de esportes competitivos em um 

determinado período. Adicionalmente, oferecerá indicadores, previsões que podem 

auxiliar na tomada de decisões e na definição de políticas públicas e objetivos de 

financiamento.  
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04 

ARTIGO 
 

 

— Swimmer Dropout Rate: A Survival Analysis 

 

 

 

t 

 

 

 

 

 

Sobreiro, P., Silva, A., Conceição, A., Louro, H., Santos, A., Pinheiro, P & Guedes de Carvalho, 

P. (2022). Swimmer Dropout Rate: A Survival Analysis. Apunts Educación Física y 

Deportes, 147, 74-83. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2022/1).147.08 

 

 

Resumo 

Os registos referentes ao período de tempo que um nadador frequenta uma instalação 

desportiva específica, têm sido frequentemente subutilizados. 

 

Examinámos várias variáveis comportamentais associadas ao tempo de presença até ao 

momento de abandono, utilizando dados dos nadadores existentes no software de 

gestão. 6.749 nadadores foram utilizados neste estudo. A análise de sobrevivência 

centrou-se no intervalo de tempo entre o momento em que se tornaram clientes até ao 

final do estudo ou até ao momento em que a relação com o cliente terminou (abandono). 

O estimador de Kaplan-Meier foi utilizado para compreender o momento em que ocorreria 

Pedro Sobreiro 1,2 

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

Politécnico de Santarém 

2 Membro Integrado do Centro de Investigação em Qualidade de Vida, na 
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o abandono; a regressão de Cox e o teste Logrank forneceram comparações estatísticas 

entre os grupos.  

 

Os resultados mostraram que a probabilidade de retenção dos nadadores para além de 

12 meses era de 53,0% e o tempo médio de sobrevivência do nadador era de 14 meses. 

A coorte de clientes que se inscreveram para mais de duas sessões por semana era 

suscetível de permanecer mais tempo. Quanto maior o número de visitas, maior era o 

tempo que os clientes permaneciam (> 40 visitas aumenta a probabilidade de 

sobrevivência até 91,86%). 

 

Boas práticas de gestão das organizações requerem melhorias na retenção de clientes. 

Com a monitorização das variáveis relacionadas com as taxas de sobrevivência, permite 

melhorar as estratégias de gestão para o desenvolvimento de ações preventivas com o 

intuito de aumentar a retenção. 

 

Introdução 

O desporto e a atividade física é realizado por todos os grupos etários, em vários lugares 

e com diferentes objetivos. No entanto, todos os anos um grande número de pessoas em 

todo o mundo deixa de frequentar as suas instalações desportivas, o que contribui para 

a perda de clientes (Elasri Ejjjaberi et al., 2015), contribuindo para a diminuição da saúde 

das pessoas e sustentabilidade financeira das organizações. Wade et al. (2020) refere 

que a taxa de abandono da atividade física será aproximadamente de 44,7% após um 

programa de 12 semanas. Em Portugal, verificou-se que a taxa média de abandono dos 

nadadores em quatro épocas foi de 26,45% (Monteiro et al., 2016). Onde a natação é a 

quarta atividade desportiva mais popular em Portugal, com 65.499 indivíduos (IPDJ, 

2019). 
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As políticas de retenção contribuem simultaneamente para dois importantes objetivos de 

gestão: primeiro (i) promover o desenvolvimento da natação, a obtenção de resultados 

em competições e o desenvolvimento de estilos de vida saudáveis, contribuindo assim 

para a satisfação e empenho do cliente; segundo (ii) reforçar a sustentabilidade da 

organização desportiva. Assim, é evidente que a retenção de clientes é um fator crucial 

para os proprietários de piscinas e organizações desportivas (Howat & Crilley, 2007) e 

para a expansão das atividades desportivas (Tuero del Prado & González Boto, 2015). 

 

A variedade de fatores e a multidisciplinaridade da investigação sobre o abandono 

carecem de uma abordagem abrangente. Pouco se sabe sobre as variáveis associadas 

a) à relação contratual; b) à frequência, tais como dias de não frequência, e número de 

visitas por semana; c) à prática de outras atividades e referências de clientes; e d) ao 

sexo e idade.  

 

Estas são algumas das razões pelas quais, nesta investigação, decidimos adotar uma 

abordagem diferente, abordando esta lacuna na literatura e adotando uma metodologia 

para produzir resultados de maior interesse para os gestores desportivos. Esta 

investigação tem um duplo objetivo, porque também foi concebida para investigar e 

demonstrar a adequação da análise de sobrevivência como instrumento para permitir aos 

gestores desportivos obterem uma visão mais aprofundada dos fatores que contribuem 

para as taxas de assiduidade dos nadadores. 

 

A análise de sobrevivência, ou mais genericamente, a análise tempo até um evento, 

refere-se a um conjunto de métodos utilizados para descrever a probabilidade de 

sobrevivência após um determinado momento no tempo, ou alternativamente, a 
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probabilidade de um evento de interesse ainda não ter ocorrido num momento (Schober 

& Vetter, 2018), no nosso caso a desistência da prática da natação. 

 

O objetivo central deste estudo é determinar o nível de retenção dos nadadores utilizando 

variáveis comportamentais encontradas nos sistemas de informação das instalações 

desportivas, englobando os registos históricos dos clientes. 

 

Metodologia 

Através da utilização de 11 variáveis existentes nos registos dos nadadores, o objetivo 

deste estudo foi duplo (a) identificar quais as variáveis que contribuem para a retenção 

num centro aquático e (b) estimar a probabilidade de ocorrência de desistência por um 

determinado tempo.  

 

Colocámos as hipóteses de que a retenção (duração da prática) é influenciada por (i) 

número de visitas por semana inscritas, (ii) número de renovações de inscrições, (iii) mês 

de inscrição, (iv) montante faturado, (v) número de visitas às instalações desportivas, (vi) 

número de visitas médias por semana, (vii) dias sem comparência, (viii) número de outras 

atividades, (ix) número de referências de clientes, e finalmente (x) idade, e (xi) sexo. 

 

Extraímos registos de 6.749 clientes (femininos n = 3.503, idade média = 22,12, SD = 

20,89 anos; e masculinos n = 3.246, idade média = 14,97, SD = 16,78 anos), perspetiva 

global disponível na tabela 1. Os dados correspondem ao período entre 1 de Junho de 

2014 e 31 de Outubro de 2017. O anonimato dos dados dos clientes foi assegurado pela 

remoção de todas as informações pessoais antes da obtenção dos dados no software de 

gestão utilizado pela instalação desportiva. 
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Tabela 1 – Estatísticas descritivas. 

Variable Description Min Max Mean (SD) 

Associated with 
the contractual 

relationship 

cfreq Number of weekly 
sessions signed up 

for 

1 7 2.07 (1.82) 

 nrenewals Number of contract 
renewals 

0 4 1.03 (1.06) 

 imonth Enrolment month 1 12 7.25 (3.17) 

 tbilled Total amount billed 
during the enrolment 

0 1293 161.77 (158.56) 

Associated with 
the attendance 

behavior 

nentries Number of visits to 
the sports facility 
during enrolment 

1 323 29.82 (35.39) 

 maccess Average weekly visits 0.01 3.94 0.60 (0.42) 

 dayswfreq Days without 
attendance before 

dropout until October 
31, 2017 

0 1073 48.72 (73.42) 

Other activities 
and references 

nactivities Number of activities 
other than swimming 

performed by the 
participant 

1 3 1.07 (0.27) 

 cref Number of customer 
referrals 

1 5 0.30 (0.55) 

Socio-
demographic  

age Age of the 
participants in years 

0 88 18.65 (19.29) 

 gender Gender (0-female, 1-
male) 

0 1 0.42 (0.48) 

Outcomes months Customer enrolment 
time in months 

0 47 13.30 (10.91) 

 dropout Indicative of 
customers’ 

commitment 
(0=active, 1=inactive) 

0 1 0.57 (0.49) 

 

As variáveis extraídas do software correspondem ao intervalo de tempo entre tornar-se 

cliente até ao fim da observação (31 de outubro de 2017) ou até ao fim da relação com o 

cliente (desistência). O tempo de sobrevivência no conjunto de dados é representado pelo 

número de meses em que um cliente foi inscrito, obtendo-se assim o intervalo de tempo 

da prática desportiva. O processamento de dados foi realizado em Python (Continuum 

Analytics, 2016), Pandas (McKinney, 2010) e NumPy (Walt et al., 2011). O estimador 

Kaplan-Meier foi utilizado para recolher informação sobre o evento de abandono e para 
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estimar a sobrevivência (Efron, 1988), com base nas probabilidades de sobrevivência e 

correspondente ao tempo em que os eventos foram observados (Bland & Altman, 1998). 

 

Resultado 

A probabilidade de tempo de sobrevivência do nadador nos primeiros 12 meses de prática 

é apresentada no Quadro 2 (coluna pi - probabilidade de abandono). A mediana do tempo 

de sobrevivência foi de 14 meses. A probabilidade de os nadadores continuarem com o 

desporto para além dos seis meses foi de 73,5%, o que representa um risco de 

desistência de 26,5%, e um tempo de sobrevivência estimado de 17 meses. A 

probabilidade de retenção dos nadadores para além dos 12 meses era de 53,0%, o que 

representa um risco mais elevado de desistência (47%), com uma sobrevivência estimada 

de 22 meses após a inscrição. 

 

Tabela 2 – Probabilidades de tempo de sobrevivência durante os primeiros 12 meses. 

Event Month Removed Dropout Censored 
Risk of 

Dropout 
pi 

Estimated 
survival 
(months) 

0 5 5 0 6747 .999 14 

1 127 52 75 6742 .992 14 

2 758 241 517* 6615 .955 13 

3 439 433 6 5857 .885 15 

4 372 340 32 5418 .829 16 

5 346 299 47 5046 .780 17 

6 319 274 45 4700 .735 17 

7 406 356 50 4381 .675 20 

8 268 198 70 3975 .641 20 

9 240 183 57 3707 .610 21 

10 294 230 64 3467 .569 22 

11 206 149 57 3173 .542 22 

12 103 71 32 2967 .530 22 
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Nota:  

Removed – a soma dos clientes com desistência e que são censurados; Censored – o 

evento não ocorreu durante o período desta recolha de dados; Risk of Dropout – número 

de clientes em risco de desistência; pi – probabilidade de sobrevivência; Estimated 

Survival – meses estimados para sobreviverem na utilização das instalações desportivas. 

 

*Corresponde aos clientes com dois meses de inscrição sem o evento de desistência 

durante o período de tempo correspondente ao estudo (entre 1 de Junho de 2014, e 31 

de Outubro de 2017), por exemplo, clientes inscritos em Setembro de 2017. 

 

O número de renovações de inscrições afetou a taxa de sobrevivência dos nadadores, 

de tal forma que para cada renovação a desistência é reduzida em 84% (ver Quadro 3 – 

hazard ratio = 0,16, p < .01). 

 

Tabela 3 – Resultados da regressão multivariada de Cox. 

Variable Regression 
Coefficient 

Hazard ratio p 

Age 0.01** 1.01 <.01 

Gender -0.04 0.96 .26 

Dayswfreq 0.00 1.00 <.01 

Tbilled 0.00 1.00 <.01 

Maccess 0.60** 1.82 <.01 

Nactivities -0.04 0.96 .61 

Nentries -0.03* 0.98 <.01 

Cfreq -0.09* 0.92 <.01 

Nrenewals -1.84* 0.16 <.01 

Nreferences -0.03 0.97 .33 

Imonth -0.15* 0.86 <.01 
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Nota: Impacto das variáveis no tempo de sobrevivência dos nadadores. * representam 

um aumento no tempo de sobrevivência com p<0,005 e ** uma diminuição no tempo de 

sobrevivência com p<0,005. A interpretação é a seguinte: a hazard ratio é obtido a partir 

do exponencial do coeficiente de regressão e dá a dimensão do efeito dos preditores. 

 

A regressão de Cox foi utilizada para determinar o impacto de covariáveis adicionais no 

tempo de sobrevivência (Bewick et al., 2004), através da análise do comportamento do 

cliente nas instalações desportivas. Uma razão de perigo de 1 representa um efeito nulo 

sobre o tempo de sobrevivência. Os valores negativos no Coeficiente de Regressão de 

Cox representam um aumento na prática desportiva. Os pressupostos de perigo 

proporcionais não foram testados, considerando o coeficiente de perigo como um efeito 

médio durante o período de observação (Allison, 2010; Stensrud & Hernán, 2020). O 

logrank foi aplicado às variáveis que afetam o tempo de sobrevivência, transformadas em 

categorias utilizando quartis para fornecer uma comparação estatística de grupos, onde 

a exceção foi o género fornecer uma análise sociodemográfica adicional. A análise de 

sobrevivência foi conduzida utilizando o pacote Lifelines (Davidson-Pilon et al., 2017). O 

período do ano, nomeadamente o mês de inscrição, demonstrou ter um efeito positivo 

sobre o tempo de sobrevivência dos nadadores (hazard ratio = 0,86, p < .01), ver Quadro 

3. 

 

Em contraste, verificou-se que a média de visitas semanais, o número de dias sem 

assistência e o montante total faturado, tiveram um efeito negativo no tempo de 

sobrevivência da atividade dos nadadores, reduzindo a duração da prática (índice de 

perigo = 1,82, p < .01; índice de perigo = 1,00, p < .01; índice de perigo = 1,00, p < .01), 

ver Quadro 3. 
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Finalmente, a idade dos nadadores teve um efeito negativo na duração da prática, ou 

seja, para cada aumento de idade, a sobrevivência dos nadadores é reduzida em 1% 

(índice de perigo = 1,01, p < .01), ver Quadro 3.   

 

Tabela 4 – Resultados da regressão multivariada de Cox. 

Variable Group Survival 
prob. 12 
months 

Survival 
median 

Logrank 
test (χ2) 

p-value 

age Less than 5 54.9% 15 204.78 <.01 

 5 to 10 64.89% 22   

 10 to 32 43% 10   

 More than 32 48.35% 11   

maccess Less than 0.3 40.56% 9 294.44 <.01 

 0.3 to 0.51 51.41% 13   

 0.51 to 0.80 59.80% 20   

 More than 
0.80 

62.44 21   

nentries Less than 6 12.14% 4 3721.13 <.01 

 6 to 17 28.53% 7   

 17 to 40 63.70% 17   

 More than 40 91.86% 39   

cfreq 1 53.77% 15 58.34 <.01 

 2 48.34% 11   

 More than 2 62.83% 21   

nrenewals 0 1,90% 5 6264.73 <.01 

 1 69.88% 16   

 2 85.49% 27   

 More than 2 99.91% inf   

imonth Quarter 1 51.95% 15 86.33 <.01 

 Quarter 2 47.06% 11   

 Quarter 3 57.02% 16   

 Quarter 4 51.28% 13   

gender Male (1) 54.57% 15 10.69 <.01 

 Female (0) 51.47% 13   
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O grupo de nadadores inscritos para mais de duas visitas por semana tinha uma 

probabilidade de sobrevivência de 12 meses de 62,83% (cfreq), superior aos grupos de 

nadadores que se inscreveram para apenas 1 ou 2 visitas. O teste logrank para os grupos 

que identificaram o número de visitas contratadas por semana foi significativo χ2=58,34, 

p < .01, indicando que a sobrevivência é significativamente diferente entre uma, duas, e 

mais de duas, visitas contratadas por semana (ver Quadro 4). 

 

Existem diferenças significativas entre grupos (χ2=6264,73, p < .01) em relação às 

renovações contratuais: quando os nadadores renovam dois ou mais contratos, a 

probabilidade de sobrevivência durante 12 meses é de 85,49%, o que é maior do que o 

grupo que renova apenas uma vez (ver Quadro 4). 

 

Existem também diferenças significativas entre os grupos (χ2=86,33, p < .01), em termos 

do tempo de inscrição: o grupo de nadadores inscritos no terceiro trimestre tem uma 

probabilidade de sobrevivência para 12 meses de 57,02%, que é maior do que os 

nadadores inscritos nos outros trimestres (ver Quadro 4). 

 

Relativamente às variáveis comportamentais observadas nos registos dos nadadores que 

têm um efeito positivo na redução do abandono, para cada aumento do número de visitas, 

a probabilidade de abandono diminui 2% (rácio de perigo = 0,98, p < .01). O grupo de 

nadadores com mais de 40 visitas tem uma probabilidade de sobrevivência superior a 12 

meses de 91,86%, que é maior do que os outros grupos. Existem diferenças significativas 

entre estes grupos (χ2=3721.13, p < .01), ver Quadro 4. 

 

Globalmente, o número médio de visitas por semana não teve um efeito positivo no tempo 

de sobrevivência. Contudo, os resultados do teste logrank mostraram que o grupo de 
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nadadores com um valor superior a 0,80 visitas semanais médias tem uma probabilidade 

de 62,44% de sobreviver mais de 12 meses com uma mediana de sobrevivência de 21 

meses. Houve diferenças significativas entre os grupos (χ2=294,44, p < .01), ver Quadro 

4. 

 

O grupo de nadadores com idades entre 5 e 10 anos mostrou uma maior probabilidade 

de sobrevivência (64,89%), com uma mediana de sobrevivência de 22 meses.  

 

O teste logrank para os grupos relacionados com a idade foi significativo χ2=204.78, p < 

.01, indicando que a sobrevivência é significativamente diferente entre os grupos etários 

(ver Quadro 4). Relativamente ao sexo, o teste logrank foi significativo χ2=10,69, p<.01, 

com diferenças entre os sexos. O resumo dos resultados principais do estudo está 

representado na figura 3. 

 

 

Figura 3 – Resultados principais do estudo. 
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Implicações para gestão 

Como podem estes resultados ajudar os gestores dos centros aquáticos? A análise de 

sobrevivência tem vantagens na determinação do tempo e das variáveis relacionadas 

com a desistência. O tempo médio de sobrevivência fornece um indicador crucial aos 

gestores desportivos, identificando o momento exato em que devem agir, por exemplo, 

através da definição de um plano de incentivos cuja implementação reduzirá as taxas de 

abandono. 

 

Os resultados mostram que a mediana do tempo de sobrevivência de um nadador foi de 

14 meses. Para prevenir o abandono, quando os nadadores excedem os primeiros 

meses, é necessário tomar medidas para contrariar os resultados negativos, como o 

desempenho deficiente e abandono. Esta monitorização poderá ser conduzida com 

pequenos inquéritos sobre os principais aspetos individuais e sociais das sessões de 

treino. Além disso, as estratégias para evitar desistências devem incluir o 

desenvolvimento de ferramentas (por exemplo, formação de treinadores, programas de 

prevenção sobre a gestão de desistências dos nadadores) para encorajar o bem-estar e 

a satisfação dos clientes através da evidência de ganhos de competências individuais. 

Estas ações devem ser desenvolvidas visando ações para nadadores no início da prática 

e para aqueles com mais de 32 anos com um tempo médio de sobrevivência de 11 meses, 

onde o grupo etário entre os 5-10 anos de idade apresenta tempos de sobrevivência mais 

longos (mediana de 22 meses). Embora o resultado entre os géneros apresente 

resultados semelhantes no que diz respeito à mediana do tempo de sobrevivência (13 e 

15 meses para as nadadoras e nadadores, respetivamente). Este aspeto poderia 

representar uma abordagem semelhante nos timings para visar ações de retenção 
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preventiva. O que poderá diminuir o risco de diminuição do desempenho e de abandono 

do desporto. 

 

Os resultados mostram também que o número de renovações de contratos afeta o tempo 

de sobrevivência dos nadadores, ou seja, quando os nadadores renovam mais de dois 

contratos, têm uma probabilidade de sobrevivência melhorada de 85,49%, que é maior 

do que o grupo de nadadores que renova apenas uma vez.  O momento em que um 

indivíduo se inscreve (no terceiro trimestre) também contribui para o aumento da duração 

da sobrevivência do nadador. Este resultado sugere que os gestores devem criar 

campanhas temporárias que incluam estímulos e benefícios de vários tipos (preço, 

descontos, ofertas especiais) para promover a inscrição do nadador durante o terceiro 

trimestre do ano. 

 

Os nossos resultados também mostram que o número de visitas contribui para aumentar 

a taxa de sobrevivência dos nadadores. O grupo nadadores com mais de 40 acessos teve 

uma probabilidade de sobrevivência mais elevada. Este indicador tem limitações, uma 

vez que só pode ser observado no final do ano. Por conseguinte, sugere-se que os 

gestores utilizem indicadores semelhantes por trimestre ou semestre. Os nadadores com 

indicadores com uma maior probabilidade de abandono, devem ser acompanhados com 

maior proximidade. O pessoal técnico e comercial deveria realizar ações para aumentar 

a motivação com efeitos no ganho de tempo de sobrevivência. Aspetos relacionados com 

os colaboradores e o treino são essenciais para aumentar o nível de motivação dos 

nadadores. Estes fatores devem levar ao investimento em recursos humanos qualificados 

e formação de pessoal, uma vez que o aumento do acesso à piscina leva à retenção dos 

nadadores. 
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Estes resultados poderiam ajudar na conceção de diferentes linhas de ação para reduzir 

o abandono considerando o grupo-alvo. Os gestores desportivos podem ser 

recomendados a utilizar este indicador como critério para dividir os nadadores em grupos 

distintos configurando, preços, atividade e interação para aumentar a motivação, 

utilizando um timing apropriado para aumentar o número de entradas, que são 

fundamentais um tempo de sobrevivência maior. 

 

Os resultados confirmaram também que houve uma sobrevivência menor nos dois grupos 

mais velhos utilizados para calcular o teste de logrank, que identificou diferenças 

significativas entre os grupos. Os gestores são encorajados a utilizar os critérios 

tradicionais de orientação para a idade, para construir grupos de nadadores por idade (e 

benefícios esperados). O segmento mais antigo da coorte de nadadores deve ter uma 

maior monitorização e ações adicionais para aumentar a motivação e reduzir o risco de 

abandono. Exemplos incluem fornecer aos clientes um nível de escolha apropriado, 

explicando a lógica subjacente às decisões, dando-lhes oportunidades para tomarem a 

iniciativa, e permitindo-lhes trabalhar de forma independente para obterem os benefícios 

associados aos seus objetivos individuais. Por sua vez, os gestores desportivos devem 

partilhar esta informação com os treinadores, e apoiar os esforços dos treinadores para 

aumentar a motivação dos nadadores. 

 

Em resumo, os gestores desportivos devem considerar os preditores significativos como 

o número de renovações dos contratos, mês de inscrição, número de semanas 

contratadas, número total de visitas, média de visitas semanais e idade como variáveis 

para suportar as suas decisões. Ao fazê-lo, podem elaborar políticas e planos de ação 

destinados a recompensar os nadadores, com resultados benéficos na retenção. 
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Conclusões 

A nossa investigação permitiu-nos tirar quatro conclusões principais.  

1. O número de renovações de contratos, e a época do ano, nomeadamente o mês 

de inscrição: o número de visitas inscritas influência a duração da permanência 

na prática. O número de renovações de contratos foi confirmado como um fator 

que contribui para uma maior sobrevivência. Foram detetadas diferenças 

significativas entre cada grupo de nadadores.  

2. O número de entradas aumenta a taxa de sobrevivência. Adicionalmente, os 

resultados do teste logrank corroboram estes resultados, sugerindo diferenças 

significativas entre cada grupo. 

3. O número de contratos renovados afetou o tempo de sobrevivência dos 

nadadores, de modo que, para cada contrato renovado, a taxa de desistência foi 

reduzida em 84%. 

4. O número médio de visitas semanais não teve um efeito positivo no tempo de 

sobrevivência. O teste logrank permitiu-nos refinar estas conclusões, dando uma 

perspetiva dos diferentes grupos criados para cada variável. Os riscos de 

desistência em diferentes grupos são diferentes, e os horários em que é provável 

que ocorram desistências dão aos gestores desportivos uma indicação de onde 

direcionar as suas ações para melhorar a retenção.  

 

A análise dos dados existentes fornece informação para que os gestores do desporto 

possam desenvolver ações para reduzir o abandono. Isto permite identificar coortes de 

risco que devem ser visados para aumentar a sustentabilidade dos centros aquáticos e 

simultaneamente contribuir para períodos mais longos de desenvolvimento da atividade 

física. 
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ATIVIDADES DO CIEQV-LQRC 
 

 

• Convite para publicação na revista Frontiers: 

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 Frontiers: 

A investigadora prof. Dra. Carla Chicau Borrego faz parte da equipa de editores 

convidados de um special issue com o tópico: Psychological Factors in Physical Education 

and Sport – Volume II. A data de submissão de manuscritos é até ao dia 31 de maio 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 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: 

O investigador prof. Dr. João em conjunto com o investigador prof. Dr. Rafael Oliveira são 

os editores convidados de um special issue com o tópico: Improve Athletes’ Performance 

https://www.frontiersin.org/research-topics/30836/psychological-variables-physical-activity-and-physical-education
https://www.frontiersin.org/research-topics/30051/psychological-factors-in-physical-education-and-sport---volume-ii
https://www.mdpi.com/journal/ijerph/special_issues/Athletes_Life
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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 

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/healthcare/special_issues/athletes_performance
https://www.mdpi.com/journal/symmetry/special_issues/Symmetry_Asymmetry_Biomechanics_Human_Physiology
https://www.cieqv.pt/research/#cieqv_projects
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CONCURSOS E FINANCIAMENTOS 
 

 

• START_PME, Start smart – Apoios ao turismo: Linha de apoio à tesouraria para micro e 

pequenas empresas do turismo COVID-19. Para mais informações VER AQUI. 

• START_PME, Start smart – Apoios PDR. Para mais informações VER AQUI. 

• START_PME, Start smart – Apoios PRR. Para mais informações VER AQUI. 

• START_PME, Start smart – ATIVAR.PT. Para mais informações VER AQUI. 

• START_PME, Start smart – Apoio à Produção Nacional. Para mais informações VER AQUI. 

• START_PME, Start smart – Programas de Incentivo para os Açores. Para mais informações 

VER AQUI. 

• START_PME, Start smart – MADEIRA – DIGITAL Madeira. Para mais informações VER 

AQUI. 

• START_PME, Start smart – +CO3SO EMPREGO – EMPREENDEDORISMO SOCIAL. Para 

mais informações VER AQUI. 

• START_PME, Start smart – Apoios PT2020. Para mais informações VER AQUI. 

• START_PME, Start smart – Apoios ao Turismo. Para mais informações VER AQUI. 

• START_PME, Start smart – Fundo Ambiental. Para mais informações VER AQUI. 

• 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. 

• Founders Program Indico. Candidaturas abertas em contínuo. Para mais 

informações VER AQUI. 

https://start-pme.pt/apoios-ao-turismo-aberto/
https://start-pme.pt/apoios-pdr/
https://start-pme.pt/prr-plano-de-recuperacao-e-resiliencia/
https://start-pme.pt/apoios-iefp/
https://start-pme.pt/apoio-papn/
https://start-pme.pt/programas-de-incentivo-para-os-acores/
https://start-pme.pt/madeira-digital-madeira/
https://start-pme.pt/madeira-digital-madeira/
https://start-pme.pt/co3so-emprego-empreendedorismo-social/
https://start-pme.pt/apoiosportugal2020/
https://start-pme.pt/apoios-ao-turismo-aberto/
https://start-pme.pt/fundo-ambiental/
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://www.indicocapital.com/founders-program
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• METABUILDING: GROW/HARVEST call for collaborative projects. Data limite de 

submissão: 1 de março e 25 de maio de 2022. Para mais informações VER AQUI. 

• Prémio STARTS PRIZE - Este prémio é uma iniciativa da Comissão Europeia para 

reconhecer projetos inovadores entre indústria, tecnologia e arte (e sector 

criativo). Data limite de submissão: 2 de março de 2022. Para mais informações 

VER AQUI.  

• Concurso para atribuição de 1 Bolsa de Investigação na área das Ciências 

Biológicas ou Planeamento. Data limite de candidaturas: 3 de março de 2022. 

Para mais informações VER AQUI. 

• Concurso Estímulo ao Emprego Científio Individual (CEEC Individual) – 5ª edição. 

Data limite de candidaturas: 3 de março de 2022. Para mais informações VER 

AQUI. 

• Concurso para atribuição de 1 Bolsa de Investigação na área da Educação, no 

âmbito do CIDTFF. Data limite de candidaturas: 4 de março 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. 

• Prémio Horizon impact – Este prémio é uma iniciativa da Comissão Europeia para 

reconhecer projectos (financiados pelo Hoizonte2020 ou FP7) que usam os seus 

resultados com valor e impacto para a sociedade. Data limite de submissão: 8 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 

https://www.metabuilding.com/grow-harvest-call/
https://starts-prize.aec.at/en/
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/742051
https://myfct.fct.pt/
https://myfct.fct.pt/
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/743475
https://ec.europa.eu/info/news/horizon-impact-award-2022-contest-open-apply-8-march-2022-2022-jan-06_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/prizes/horizon-impact-award_en
http://www.fct.pt/
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o dia 10 de março de 2022 (17 horas, de Lisboa).  Para mais informações VER 

AQUI. 

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

projetos do Horizonte 2020. Data limite de candidaturas até 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. 

• Calls 2021 – Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA). Data limite de submissão: 

9 de março de 2022. Para mais informações VER AQUI. 

• 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. 

• PRIMA – Register as an Evaluator – Áreas de interesse: Agricultura; Alimentação 

e Gestão da Água. 

• Call Madeira – Portugal Ventures. Data limite de candidaturas: 14 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 

https://www.fct.pt/apoios/projectos/concursos/ICDT/index.phtml.pt
https://www.fct.pt/apoios/projectos/concursos/ICDT/index.phtml.pt
https://www.eitfood.eu/news/post/call-for-expression-of-interest-to-participate-in-eit-food-ris-consumer-engagement-labs-2022
https://www.fct.pt/apoios/bolsas/concursos/cmu2021.phtml.pt
https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/about-marie-sklodowska-curie-actions
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://www.portugalventures.pt/calls/call-madeira/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/information-for-applicants_he-erc-stg-cog_en.pdf
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médias empresas europeias a transitar para modelos de negócio sustentáveis. 

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

AQUI. 

• SMART-ER Seed Programme. Data limite de submissão: 18 de março de 2022. 

Para mais informações VER AQUI. 

• EIT Food – Call for expression of interest to participate in EIT Food RIS. Consumer 

Engagement Labs 2022 – Áreas de interesse: Alimentação e Meal Packaging. 

Data limite de candidaturas: 22 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. 

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

culture and creativity. Data limite de candidaturas: 24 de março de 2022. Para 

mais informações VER AQUI. 

• FLAD – FLAD Science Award Atlantic 2022 – Áreas de interesse: Investigação do 

Atlântico e dos seus ecossistemas. Data limite de submissão de candidatura até 

25 de março de 2022. Para mais informações VER AQUI. 

• TRUBLO Open Call 3 – Trusted and reliable content on future blockchains. Data 

limite de submissão de candidatura até 30 de março de 2022. Para mais 

informações VER AQUI. 

• 2nd GALACTICA Call for proposals for Pioneer and Orbital Projects. Data limite 

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

VER AQUI. 

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://www.eciu.org/for-researchers/funds/smart-er-seed-projects
https://www.eitfood.eu/news/post/call-for-expression-of-interest-to-participate-in-eit-food-ris-consumer-engagement-labs-2022
https://www.eitfood.eu/news/post/call-for-expression-of-interest-to-participate-in-eit-food-ris-consumer-engagement-labs-2022
https://eit.europa.eu/our-activities/call-for-eit-communities/2021/faq
https://eit.europa.eu/our-activities/call-for-eit-communities
http://www.flad.pt/flad-science-award-atlantic-2022/?fbclid=IwAR0zOlINtomIWHmni5Zn6JOQnF4_Zwxodmxm3BK0DmJI8IDYxQy0RVZW_EE
https://www.trublo.eu/apply/
https://galacticaproject.eu/2nd-galactica-call/
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• 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. 

• Programa Nacional de Desporto para Todos (PNDpT) do IPDJ. Data limite de 

candidaturas até ao dia 31 de março. Para mais informações VER AQUI. 

• Prémio PNED “Investigação sobre a Ética no Desporto”. Data limite de 

candidaturas até ao dia 31 de março. 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. 

• Atribuição de 12 bolsas de doutoramento pela FCT e a CMU Portugal. Data limite 

de submissão: 31 de março de 2022. Para mais informações VER AQUI. 

• Prémio indústria 5.0 – Para projetos financiados pela UE que dão um contributo 

notável para a construção de uma indústria europeia mais centrada no ser 

humano, sustentável e resiliente. Data limite de candidaturas até 1 de abril de 

2022. Para mais informações VER AQUI. 

• 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. 

• Space Hubs Newtork. Data limite de submissão: 4 de abril de 2022. Para mais 

informações VER AQUI. 

• Innovative Big Data-Enabled Energy Services. Data limite de submissão: 6 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. 

https://start-pme.pt/wp-content/uploads/2022/01/Apoios-PRR-1.pdf
https://ipdj.gov.pt/documents/20123/0/Normas+de+Candidatura+ao+PNDPT+2022_2%C2%AA+fase_vf.pdf/8dbec9ac-42c9-74da-0458-ac2c691f2b9e?t=1644562912943
https://dre.pt/dre/detalhe/regulamento/6-2022-177144345
https://uefaacademy.com/courses/rgp/
https://www.cmuportugal.org/affiliated-ph-d-programs/
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/industrial-research-and-innovation/industry-50/award_en
https://ec.europa.eu/info/news/new-industry-50-award-contest-opens-apply-1-april-2022-jan-10_en
https://spacehubs.network/
https://www.synergyh2020.eu/open-call/
https://www.fct.pt/apoios/cooptrans/biodiversaplus/index.phtml.pt
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• Prémios “Engenhero João Vivente de Saldanha Oliveira” e “Águas de Santarém”. 

Data limite de candidatura até 14 de abril de 2022.  

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

Para mais informações VER AQUI. 

• BGI Accelerator Program. Data limite de submissão: 15 de abril de 2022. Para 

mais informações VER AQUI. 

• European Research Executive Agency – Reform and enhance the European 

research and innovation system - Área de interesse: Sistemas de inovação. Data 

limite de submissão de candidatura até 20 de abril de 2022. Para mais 

informações VER AQUI. 

• DIY4U Second Open Call – Design & production of personalised Fast Moving 

Consumer. 

• Goods (FMCG). Data limite de submissão de candidatura até 30 de abril de 2022. 

Para mais informações VER AQUI. 

• AI4Copernicus 3rd Open Call for Experiments and 4th Open Call for Use Cases 

based on citizen-driven social challenges – Reinforcing the AI4EU Platform by 

Advancing Earth Observation Intelligence, Innovation and Adoption. Data limite de 

submissão de candidatura até 30 de abril de 2022.  

• Portal Funding & Tenders, para as seguintes áreas do Cluster 5 – Clima, Energia 

e Mobilidade: “Energy systems, grids, storage”, “CCUS”, “Waterborne”, “2ZERO” 

e “Aviation”. Data limite de submissão de candidatura até 6 de setembro de 2022. 

Para mais informações VER AQUI. 

• Portal Funding & Tenders, para as seguintes áreas do Cluster 5 – Clima, Energia 

e Mobilidade: “Multimodal transport, logistics, infrastructure”. Data limite de 

submissão de candidatura até 6 de setembro de 2022. Para mais informações 

VER AQUI. 

https://anipt-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/luis_maia_ani_pt/ERdwZvSauypGjIQS-C3vU7MBiczLrwjpFnh5zvbIVtClPQ?rtime=h25zm7Xh2Ug
https://www.bgi.pt/bgi
https://rea.ec.europa.eu/news/eu605-million-available-reform-and-enhance-european-research-and-innovation-system-2022-01-19_en
https://www.sintef.no/oic2/
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/horizon-europe-info-days/cluster-5_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/horizon-europe-info-days/cluster-5_en
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• Portal Funding & Tenders, para as seguintes áreas do Cluster 5 – Clima, Energia 

e Mobilidade: “Buildings”. Data limite de submissão de candidatura até 6 de 

setembro de 2022 e 24 de janeiro de 2023. Para mais informações VER AQUI. 

• Portal Funding & Tenders, para as seguintes áreas do Cluster 5 – Clima, Energia 

e Mobilidade: “Renewable energy”. Data limite de submissão de candidatura até 

6 de setembro de 2022. Para mais informações VER AQUI. 

• Adavanced Grants 2022. Data limite de submissão de candidatura até 26 de abril 

e 27 de outubro 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. 

• Prémio Arquivo.pt – Data limite de submissão: 4 de maio 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. 

• Prémio de Investigação Alfredo da Silva – Projeto que melhor aborde o tema da 

Sustentabilidade na Saúde. Data limite de candidaturas: 16 de maio de 2022. Para 

mais informações VER AQUI. 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/horizon-europe-info-days/cluster-5_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/horizon-europe-info-days/cluster-5_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2022-adg
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
https://www.inforcna.pt/post/candidaturas-plano-de-recuperacao-e-resiliencia-portugues-prr/1763
https://sobre.arquivo.pt/pt/colabore/premios-arquivo-pt/premio-arquivo-pt-2022/
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://premios-investigacao-alfredo-da-silva.unl.pt/?eg_sub=099df98db3&eg_cam=df4b44636677f2e91319d179d71bc1db&eg_list=41
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• 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. 

• Proof of Concept Grants 2022. Data limite de submissão de candidatura até 19 de 

maio de 2022. Para mais informações VER AQUI. 

• Portal Funding & Tenders, para as seguintes áreas do Cluster 5 – Clima, Energia 

e Mobilidade: “Batteries”. Data limite de submissão de candidatura até 6 de 

setembro de 2022. Para mais informações VER AQUI. 

• 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): 

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

2022. Para mais informações VER AQUI. 

http://www.inforcna.pt/post/candidaturas-plano-de-recuperacao-e-resiliencia-portugues-prr/1763
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2022-poc2
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/horizon-europe-info-days/cluster-5_en
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
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• 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) 

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

2022. Para mais informações VER AQUI. 

• Concurso para projetos 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. 

• Portal Funding & Tenders, para as seguintes áreas do Cluster 5 – Clima, Energia 

e Mobilidade: “Energy supply”. Data limite de submissão de candidatura até 10 de 

janeiro de 2023. 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://www.cost.eu/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents;programCode=HORIZON
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/research-and-innovation/events/upcoming-events/horizon-europe-info-days/cluster-5_en
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. 

• Webinar “Advancing European Industry with TRA2022, nos dias 21 de 

fevereiro e 4 de março. Para mais informações VER AQUI. 

• EIT Digital Innovation Factory 2022, no dia 1 de março. Para mais informações  

VER AQUI. 

• European Circular Economy Stakeholder Platform – Towards a new normal: 

Sustainable products for sustainable consumption, nos dias 1 e 2 de março, em 

regime online. Para mais informações VER AQUI. 

• Datathon COFE, nos dias 1 a 30 de março. 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. 

• Oficinas de Formação – Da Literatura à Ciência: o guião didático como 

ferramenta de apoio aos docentes, nos dias 4 de março a 3 de junho de 2022. 

Para mais informações VER AQUI. 

https://www.metared.org/pt/ProtegeOTeuCampus.html
https://traconference.eu/second-webinar/
https://www.eitdigital.eu/innovationfactory2022/
https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/towards-new-normal-sustainable-products-sustainable-consumption
https://futureu.europa.eu/pages/datathon
https://ciaiq.ludomedia.org/
https://www.eventbrite.co.uk/e/spire-sais-project-conference-tickets-180037094797
https://www.ua.pt/pt/continua/da-literatura-a-ciencia
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• 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. 

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

de março de 2022. Para mais informações VER AQUI. 

• “Promoção da Atividade Física através dos Sistemas de Saúde”, no dia 8 de 

março, em formato online. 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. 

• 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, 10 a 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. 

• Design, Automation and Test in Europe Conference, nos dias 14-23 de março 

de 2022. Para mais informações VER AQUI. 

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

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

propostas até 15 de março de 2022. Para mais informações VER AQUI. 

https://iated.org/inted/
https://www.metav.com/
https://www.metav.com/
https://www.esa.int/Enabling_Support/Space_Engineering_Technology/The_future_is_here_Advanced_Manufacturing_for_space
https://www.metav.com/
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.aimsmeeting.org/
https://www.mlearning-conf.org/
https://www.date-conference.com/
http://colloqueacedle2022.web.ua.pt/
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• XI Conferência Internacional Investigação, Práticas e Contexto em Educação 

(IPCE 2022), realizados nos dias 6 e 7 de maio de 2022, na Escola Superior de 

Educação e Ciências Sociais – Politécnico de Leiria. Data limite de submissão de 

artigos, relatos e posters; 14 de marco de 2022. Para mais informações VER 

AQUI. 

• Revista Lusófona de Estudos Culturais sobre “Novos Domínios do Binómio 

Ciência-Sociedade”. Data limite de propostas até 15 de março de 2022. Para 

mais informações VER AQUI. 

• ERC webinars for researchers in Africa, no dia 16 de março de 2022. Para mais 

informações VER AQUI. 

• Webinar “Energy Communities – Legal Frameworks”, no dia 16 de março de 

2022. Para mais informações VER AQUI. 

• Seminário de Boas Práticas e Networking em Inclusão de Jovens pelo 

Desporto, no dia 18 de março de 2022, na Escola Superior de Desporto de Rio 

Maior. Para mais informações VER AQUI. 

• RFCS – Research Fund for Coal and Steel SUMMIT, nos dias 21-22 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. 

https://sites.ipleiria.pt/ipce2022/submissao-de-propostas-2/
https://sites.ipleiria.pt/ipce2022/submissao-de-propostas-2/
https://www.google.com/url?q=https://www.cecs.uminho.pt/rlec-chamada-de-trabalhos-novos-dominios-do-binomio-ciencia-sociedade/&source=gmail-html&ust=1643105700089000&usg=AOvVaw2VtczH2aG-v5CSF-EX3vbQ
https://erc.europa.eu/event/erc-webinars-researchers-africa-erc-grant-schemes-grantees-2022
https://teams.microsoft.com/registration/cDKcLiZIBUaUFciQ9znlGQ,JLf4zr9AjUyxcbwDSVxAwQ,iLBQwQtyG02luWRNDLn7gw,JPFOnu3Wf0iI5Z_BCsdv6g,RtQVHDKcgU6mFELZP_xTTA,J9DT2B9f1U65bT9fAkMeFw?mode=read&tenantId=2e9c3270-4826-4605-9415-c890f739e519
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeehAWgdw6OKtDxX1iFFMsWrvvvGQ3VMWTPyD9aGU5RIaw-9A/viewform
https://rea.ec.europa.eu/events/research-fund-coal-and-steel-summit-2022_en
https://eurohpc-ju.europa.eu/events/eurohpc-summit-week-2022
https://eit.europa.eu/our-activities/call-for-eit-communities/2021
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• Conference Education, Gender and Prevention 2022, nos dias 24 e 25 de 

março de 2022. Para mais informações VER AQUI. 

• Seminário “Dar Asas ao Saber”, nos dias 25-26 de março. Para mais 

informações VER AQUI. 

• Restitution des Assies Nationales de I’EPS, nos dias 26-27 de março de 2022. 

Para mais informações VER AQUI. 

• Colóquio “A Imprensa Estudantil: da Ditadura à Democracia”, no dia 28 de 

março de 2022, na Fundação Mário Soares e Maria Barroso, em Lisboa. Para 

mais informações VER AQUI. 

• Edição especial da revista “Estudos Linguísticos e Literários”. Data limite de 

submissões até 31 de março de 2022. 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. 

• Wind Energy International Matchmaking at WindyEurope, nos dias 5-7 de abril 

de 2022. Para mais informações VER AQUI. 

https://www.fpce.up.pt/love_fear_power/bounds/conferencia.html
http://projetos.ese.ips.pt/cief2022/
http://www.sciencesport.ens-rennes.fr/les-assises-nationales-de-l-eps/les-assises-nationales-de-l-eps-295603.kjsp
https://aps.pt/event/coloquio-a-imprensa-estudantil-da-ditadura-a-democracia/
https://periodicos.ufba.br/index.php/estudos/announcement/view/590
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
https://windeurope.org/annual2022/registration/
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• 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. 

• 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. 

• Internet Latent Corpus Journal. Data limite de submissões até 15 de abril de 

2022. Para mais informações VER AQUI. 

• Smart Systems Integration Conference and Exhibition, nos dias 26-28 de abril 

de 2022. Para mais informações VER AQUI. 

• 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. 

• 2nd ECSCI Workshop on Critical Infrastructure Protection, nos dias 27-29 de 

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.   

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

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

• Revista Vista sobre “O Referente Emancipado”. Data limite de submissão: 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 submissão: 30 de abril de 2022. Para 

mais informações VER AQUI. 

• GAS Analysis 2022, nos dias 27-29 de abril de 2022. Para mais informações VER 

AQUI. 

http://www.revistaatalante.com/index.php?journal=atalante&page=announcement&op=view&path%5B%5D=86
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://proa.ua.pt/index.php/ilcj/announcement
https://smartsystemsintegration.com/
https://scientificadvice.eu/
https://www.finsec-project.eu/second-ecsci-virtual-workshop
https://www.google.com/url?q=https://portalrevistas.ucb.br/index.php/esf/announcement/view/79&source=gmail-html&ust=1643105700089000&usg=AOvVaw0ZioVvbMrQP5T9BvF9N5TC
https://www.google.com/url?q=https://revistavista.pt/index.php/vista/announcement/view/38&source=gmail-html&ust=1643105700089000&usg=AOvVaw2yudXSqU2suBOi2QqAl9S_
https://publicacoes.ciac.pt/index.php/rotura/chamada-de-trabalhos
https://www.gasanalysisevent.com/
https://www.gasanalysisevent.com/
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• AIESEP 2022 World Congress, nos dias 15-18 de junho de 2022. Para mais 

informações VER AQUI. 

• 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. Para mais 

informações VER AQUI. 

• IV Congresso Internacional Envolvimento dos Alunos na Escola: 

Perspetivas 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. 

• Conferência internacional “Ciência e Futebol”, nos dias 29 e 30 de abril de 

2022, na Cidade do Futebol. 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. 

• SMART call for projects. Data limite para a submissão de artigos: 3 de maio de 

2022. Para mais informações VER AQUI. 

https://www.griffith.edu.au/arts-education-law/school-education-professional-studies/aiesep-world-congress
https://cieae2022.uclm.es/
http://mares5.web.ua.pt/
https://cieae2022.uclm.es/
https://congressocienciaefutebol2022.fpf.pt/
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://www.eurekanetwork.org/open-calls/clusters-smart-2022
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• 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. 

• iLRN 2022 – Special Track Self and Coregulated Learning with Immersive 

Learnig Environments (SCILE), nos dias 30 de maio a 4 de junho de 2022, em 

formato híbrido. 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. 

• Film-Philosophy Journal sobre “Malabou, Plasticity and Film”. Data limite de 

submissões até 1 de junho de 2022. Para mais informações VER AQUI. 

• Conférence européenne sur la formation des enseignants et des équipes 

éducatives à l’éducation au développement durable, nos dias 13-14 de junho 

de 2022, na Universidade de Nantes. 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. 

• IV Congresso Internacional de Envolvimento dos Alunos na Escola 

(IVCIEAE), nos dias 19-22 de julho de 2022. Para mais informações VER AQUI. 

https://periodicos.ufac.br/index.php/mui/announcement/view/95
https://www.revistacomunicar.com/pdf/call/call-74-es.pdf
https://immersivelrn.org/ilrn2022/special-track-1-scile/
https://impactum-journals.uc.pt/mediapolis/announcement/view/221
http://compendium.letras.ulisboa.pt/index.php/compendium/announcement/view/1
http://journals.ed.ac.uk/f-p-submissions/cfp/plasticity
https://inspe.univ-nantes.fr/presentation/actualites/appel-a-communication-conference-europeenne-sur-la-formation-des-enseignants-et-des-equipes-educatives-a-leducation-au-developpement-durable?mtm_campaign=inspe-mail&mtm_kwd=TEDS
https://ppgecm.prpg.ufg.br/e/30970-vi-simposio-internacional-de-ensenanza-de-las-ciencias-siec-2022
https://cieae2022.uclm.es/
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• VII Congrès International de la SFPS, Vichy, nos dias 21-24 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. 

• Organização das Nações Unidas – 2022 UN Ocean Conferences, nos dias 27 

de junho a 1 de julho de 2022, em regime presencial (Lisboa). 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 de 2022 | Faculdade 

de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto. Para mais 

informações VER AQUI. 

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

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

Educação da Universidade da Corunha, Espanha. Submissão de artigos até 3 

março, 2022. Para mais informações VER AQUI. 

• 1ª Conferência Internacional em Educação e Formação, 12-15 julho de 2022 | 

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

AQUI. 

https://sfps2022.sciencesconf.org/
http://cisti.eu/index.php?lang=pt#:~:text=We%20are%20pleased%20to%20invite,UPM)%2C%20Madrid%2C%20Spain.
https://www.un.org/en/conferences/ocean2022
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/
http://stk132.leading.pt/pt/conteudo/conferencia/apresentacao/conferencia.html
http://stk132.leading.pt/pt/conteudo/conferencia/apresentacao/conferencia.html
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• 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 

• The Business Buster 2022, nos dias 28 e 29 de setembro de 2022, em regime 

presencial (Lisboa). Para mais informações VER AQUI. 

• Hydrogen Europe’s Flagship Event, nos dias 25-27 de outubro de 2022. Para 

mais informações VER AQUI. 

• Appropriation. Data limite de submissões até 30 de outubro de 2022. Para mais 

informações VER AQUI. 

https://portalrevistas.ucb.br/index.php/esf/announcement/view/80
https://icopl2.org/barcelona-2022/
https://tefluab.wixsite.com/icop-l2-2022
https://tbb.innoenergy.com/?utm_campaign=TBB2022&utm_medium=email&_hsmi=204239329&_hsenc=p2ANqtz-_AG8xUof0DB74NWZkWT76345GZ1cbOAr0yxMYXlLEjusYNBielkVFNVeviT7B-hAskxTf97rMEkTh-W-QH-oc_baKplQ&utm_content=204239329&utm_source=hs_email
https://h2flagship.eu/
https://www.mdpi.com/journal/urbansci/special_issues/digital_citizenship_mediating_planning_participation

