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01 

EDITORIAL 
 

 

Maio é o mês do aniversário do CIEQV. No dia 21 de maio o CIEQV comemora o seu 8º aniversário. 

Será organizada uma sessão comemorativa no dia 23 de maio, com participação de todos os membros 

do centro, valorizando a atividade científica dos investigadores. 

 

Foi realizada uma reunião do conselho científico do CIEQV em 18 de abril, onde aprovámos o relatório 

de atividades de 2021. Evidencia-se uma evolução sustentada do centro e do seu impacto na produção 

e divulgação do conhecimento científico no âmbito da investigação da qualidade de vida. Em 2021 os 

investigadores publicaram 151 artigos científicos, 7 livros publicados, 11 livros editados e 55 capítulos 

de livro. O CIEQV aprovou a integração de novos membros, tendo agora 77 membros integrados, dos 

quais 18 são doutorandos. 

 

Em 2022, o plano prevê a dinamização de um programa de transferência de conhecimento baseado nos 

resultados da investigação produzida. A primeira ação deste programa aconteceu a 20 de abril, com a 

intervenção dos investigadores Pedro Sobreiro e Alfredo Silva, sob o tema “Atração e retenção de 

praticantes desportivos”. No dia 10 de maio, teremos a segunda ação da investigadora Maria Paula 

Pinto, com o tema “Padrão alimentar mediterrânico e estilo de vida: impacto no bem-estar subjetivo”. 

 

O 3º Concurso CIEQV – Investigação Científica Multidisciplinar fechou a data, a 30 de abril, para a 

admissão de projetos. O júri recebeu alguns projetos e encontra-se a avaliar a sua qualidade.  

Foi publicado em 27 de abril o novo regulamento de avaliação dos centros de investigação pela FCT. 

Este será o enquadramento legal que suportará a avaliação externa do CIEQV. Esperamos que a 

avaliação decorra ainda em 2022. 

 

O 2º Congresso Internacional do CIEQV – “Research Trends in Quality of Life” já está em preparação 

(https://www.cieqv.pt/2nd-international-congress/), será realizado nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2023, 

na ESECS, do Politécnico de Leiria. Apelamos aos membros integrados e investigadores externos que 

participem com os seus trabalhos. 

 

Este número da Newsletter é dedicado à área científica de Atividade Física e Estilos de Vida Saudáveis. 

Os investigadores Nuno Loureiro e Luís Leitão expõem as suas opiniões em entrevista. São 
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apresentados 11 projetos de investigação científica e 8 projetos de doutoramento, revelando o 

dinamismo desta área científica e o impacto que tem na produção científica do centro. Publicam-se, 

ainda, dois artigos: “Physical Exercise and Sleep Quality in Aging”, de Ana Pereira; “A relação entre a 

aptidão física e a perceção de bem-estar físico e qualidade de vida em indivíduos com Dificuldade 

Intelectual e Desenvolvimental”, de Miguel Jacinto.  

 

Como habitual, são referenciados os artigos publicados pelos membros do centro, os diversos 

programas e fundos de financiamento da investigação e uma agenda de eventos de divulgação 

científica. 

 

Boas leituras! 

 

 

 

 

 

  

José Fernandes Rodrigues 1,2 

1 Escola Superior de Desporto de Rio Maior, Instituto Politécnico de Santarém 

2 Coordenador do Centro de Investigação em Qualidade de Vida 
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02 

ENTREVISTA 1 
 

 

— Entrevista a Nuno Loureiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Breve apresentação curricular 

Professor adjunto na Escola Superior de Desporto de Rio Maior 

Phd em Ciências do Desporto pela Universidade da Madeira 

Treinador de Futebol UEFA A  

Coach Developer pelo ICCE e NCDA 

 

Quais são os seus objetivos como membro do CIEQV? 

O principal objetivo é fazer parte de uma comunidade de investigadores, com os quais possa 

participar em projetos comuns, aproveitando as diferentes áreas de cada um, de modo a 

desenvolvermos projetos de investigação que sejam relevantes para o desenvolvimento do desporto. 

Sendo que, no meu caso, tenho um particular interesse na área do futebol. O trabalho em equipa é 

algo cada vez mais decisivo para a qualidade da investigação e o CIEQV permite-nos trabalhar com 

investigadores de diferentes áreas e no nosso caso de diferentes instituições. O facto de ser membro 

do CIEQV também permite ter acesso a equipamento e a financiamento que é algo decisivo para 

podermos concretizar projetos mais ambiciosos. 

 

 

Nuno Loureiro 1,2 

1 Escola Superior de Desporto de Rio Maior – Instituto Politécnico de 

Santarém 

2 Centro de Investigação em Qualidade de Vida 
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Quais são os seus projetos de investigação mais importantes? Desenvolva um dos projetos 

indicados. 

Neste momento estamos a trabalhar em 3 diferentes projetos, todos relacionados com o futebol. 

Um projeto que está em fase avançada é o da monitorização da carga externa no futebol amador e 

profissional. Depois temos outros dois projetos que estão numa fase mais inicial, já com algumas 

recolhas efetuadas que são i) a influência da maturação no tempo de jogo dos jovens jogadores de 

futebol; ii) como a manipulação de constrangimentos nos exercícios de treino promovem os 

comportamentos táticos nos jovens jogadores de futebol. Sobre o projeto da monitorização da carga 

externa no futebol amador e profissional, começamos a ter resultados sobre os diferentes 

indicadores de carga externa, quais os mais treinados nos diferentes dias de treino durante a 

semana, verificamos que existem dias onde alguns indicadores de carga são mais solicitados que 

outros, que existem diferenças de acordo com a posição do jogador, começamos a perceber onde 

existem as diferenças nos diferentes campeonatos (desde os distritais ao futebol profissional). É um 

caminho que ainda está no início, pois apesar de termos já bastante informação, vamos começar a 

caminhar para uma análise dos exercícios e desse modo, ter informação mais contextualizada. 

 

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?  

Esse sempre foi e será o nosso grande lema, tentar através da investigação ajudar a resolver os 

problemas que, no nosso caso, os treinadores sentem na prática e depois obviamente conseguir 

comunicar os nossos resultados. Temos a noção que nem sempre é fácil “transferir” o 

conhecimento, principalmente aquele que é disseminado através de artigos científicos, pois os 

treinadores não usam esses recursos no seu dia a dia, pelo que participamos em ações de formação 

de treinadores, em cursos de treinadores, através de pósteres e comunicações em congressos mais 

técnicos e nos quais participam mais treinadores. Estamos a iniciar algumas participações em 

revistas técnicas, de modo a conseguir chegar a mais treinadores e temos também no gabinete de 

futebol da ESDRM, uma página nas redes sociais onde vamos partilhando alguns conteúdos mais 

práticos e desenvolvidos em conjunto com os alunos da licenciatura e mestrado em Treino 

Desportivo. 
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Considerando que o CIEQV promove a investigação sobre a qualidade de vida, quais as 

implicações práticas da investigação que desenvolve? 

De forma muito resumida, as grandes implicações práticas que pretendemos com as nossas 

investigações é que os treinadores de futebol das diferentes faixas etárias e níveis competitivos, 

tenham mais informação sobre como podem ajustar os exercícios de treino (a todos os níveis) face 

aos seus objetivos, de modo a termos jogadores de futebol mais bem preparados a todos os níveis, 

com uma melhor compreensão do jogo e com um menor risco de contrair lesão. Deste modo 

esperamos contribuir para termos treinadores melhor preparados na sua intervenção com a equipa 

e com os jogadores, que possam também propiciar uma melhor qualidade de vida dos jogadores e 

no fundo sermos mais um ator na promoção da qualidade do jogo de futebol praticado em Portugal. 
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03 

ENTREVISTA 2 
 

— Entrevista a Luís Leitão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Breve apresentação curricular 

Professor Adjunto convidado na ESE-IPS; Pós-Doutorado em Fisiologia e Performance Humana 

pela Faculdade de Desporto e Educação Física da Universidade Federal de Juiz de Fora, Brasil; 

Doutorado em Ciências do Desporto pela UTAD; Mestre em Educação Física pela UBI; Mestre em 

Gerontomotricidade pela ESE-IPCB; Licenciado em Treino de Alto Rendimento pela ESDRM; Autor 

e Revisor em diversas revistas 

 

Quais são os seus objetivos como membro do CIEQV? 

Vários são os objetivos, e os quais pretendo atingir enquanto membro integrado do CIEQV, 

destacando, entre os demais, os seguintes:  

i) a promoção de conhecimento relativo ao exercício físico e os seus impactos na saúde e 

qualidade de vida dos vários tipos de populações através da produção de artigos, comunicações, 

organização de eventos científicos e outros demais;  

ii) participação em equipas multidisciplinares ativas, dinamizadoras e detentoras de conhecimento 

técnico-científico comprovado, de forma a criar redes de networking que promovam o exercício 

físico e assim contribuam para um maior potenciamento do CIEQV enquanto instituição de relevo e 

fundamental para o desenvolvimento do desporto. 

 

Luís Leitão 1,2 

1 Escola Superior de Educação – Instituto Politécnico de Setúbal 

2 Centro de Investigação em Qualidade de Vida 
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Quais são os seus projetos de investigação mais importantes? Desenvolva um dos projetos 

indicados. 

Neste momento os projetos de investigação que me encontro a desenvolver centram-se 

fundamentalmente em duas áreas:  

i) o Envelhecimento ativo; 

ii) o impacto do treino de força e de CrossFit no adulto saudável.  

No que respeita à área designada em ii), encontramo-nos a desenvolver um projeto, o qual tem 

como objetivo primordial, a análise do efeito agudo e crónico do CrossFit e do treino da força 

realizado em diferentes níveis de intensidade ao nível da performance, do comportamento 

fisiológico e da fadiga em adultos saudáveis. Com o mesmo, pretendemos alcançar e obter o 

comportamento fisiológico do praticante de exercício físico em diferentes cargas de treino e assim 

tentar detetar padrões mais efetivos a nível de prescrição de treino numa modalidade cada vez mais 

praticada mundialmente, o CrossFit. 

 

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?  

Toda a nossa intervenção profissional e científica deve ou deveria ser direcionada para a aplicação 

prática, porquanto, é o que as pessoas/intervenientes procuram quando nos consultam. A nível 

profissional, o conhecimento científico, que tem aumentado ano após ano, fruto das investigações 

que o nosso grupo realiza na área do envelhecimento ativo e do exercício físico no adulto, e o 

conhecimento pedagógico, que advém de muitos anos como treinador de triatlo e natação, 

preparador físico, técnico de exercício físico e professor de educação física em vários anos de 

ensino, permite que exista um maior conhecimento da realidade atual do impacto do exercício físico 

e das necessidades das pessoas para contribuírem para uma maior saúde e qualidade de vida. 

Com estas valências, a capacidade de transmissão de conhecimento científico aliado à prática 

permite a nível profissional no Ensino Superior ser potenciador de um processo mais eficiente e 

eficaz na formação de técnicos de exercício físico. Exemplo desses factos são os congressos e 

palestras nos quais participamos e os 30 seminários internacionais realizados na Escola Superior 

de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal que contou com a participação, em média, de 180 

participantes em cada um destes. 
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Considerando que o CIEQV promove a investigação sobre a qualidade de vida, quais as 

implicações práticas da investigação que desenvolve? 

A nossa investigação apresenta sempre um enorme factor de aplicabilidade prática para o prescritor 

de exercício físico, quer este seja um personal trainer, preparador físico ou treinador desportivo, 

promovendo assim uma maior qualidade de vida em adultos e idosos saudáveis ou com alguma 

patologia crónica de saúde.  

Esta contribuição pode ser comprovada no artigo, a saber, (DOI: 10.1007/s40279-021-01602-x), 

publicado em Dezembro do ano transacto, num dos mais prestigiados Journals da área, a Sports 

Medicine (IF: 12.194), sobre o treino de força. Resumidamente, neste estudo, constatou-se que 

quer o treino de força sem ir à falha muscular, quer o treino de força até à falha muscular, potenciam 

ganhos musculares. No entanto, este último promove maiores danos musculares e uma maior 

resposta metabólica, o que origina que aquando da sua prescrição o tempo de repouso a ter em 

conta terá que ser maior.  

Em outros dois estudos publicados no International Journal of Environmental Research and Public 

Health em Março e no Journal Strength and Condition Research em Abril, constatou-se que o treino 

multicomponente e o treino de força (quer seja de força máxima absoluta, de potência ou de 

resistência de força) promovem ganhos na capacidade funcional de idosos e na sua qualidade de 

vida, mas a sua interrupção, após 12 semanas, promove declínios significativos ao nível das 

componentes da capacidade funcional e parâmetros hemodinâmicos e lipídicos. Este declínio 

mantém-se ao fim de um ano, apesar de ser menos significativo quando comparado com 12 

semanas, o que reforça a importância do exercício físico nesta faixa etária.  

Em suma, estes são alguns exemplos da investigação com caráter prático que efetuamos e com a 

qual pretendemos aumentar o conhecimento nesta área e a sua transmissão aos seus 

intervenientes.   
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Cristophe Domingos2, Carlos Silva1,2, Carla Chicau Borrego1,2 

1 Escola Superior de Desporto de Rio Maior – Instituto Politécnico de Santarém;  

2 Centro de Investigação em Qualidade de Vida 

 

 

04 

NOTÍCIA 1 – PROJETOS EM DESENVOLVIMENTO 
 

 

— Projeto 1 – Brain Mapping in Physical Exercise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Está a decorrer um projeto de investigação de cariz experimental que pretende compreender a 

influência de um plano de treino de força e respetivo destreino na ativação eletrocortical e tarefas 

cognitivas. Sabe-se que os programas de treino de força têm um impacto a nível muscular e 

neuromuscular, mas pouco se sabe sobre as reais implicações a nível da componente central. Com 

a ajuda do equipamento de registo EEG, é possível, em tempo real, registar o comportamento das 

várias regiões do cérebro durante as tarefas motoras. Desse modo, poderemos compreender a 

plasticidade do cérebro ao estímulo externo (transversal e longitudinal). Os participantes são 

fisicamente inativos e irão realizar 18 sessões de treino de força (média de 3 vezes por semana). 

As avaliações serão feitas antes e após o programa de intervenção, compreendendo: 1) a altura e 

o peso; 2) preenchimento de 2 questionários (PRETIE-Q e PSQI-PT); 3) RM na leg press e leg 

extension; 4) 4 testes isométricos a 20, 40, 60 e 80% da RM e 5) 2 testes cognitivos (memória de 

trabalho e velocidade de reação). O plano de treino de força, irá consistir em 3 exercícios para os 

membros inferiores e 3 exercícios para os membros superiores. A carga será ajustada ao longo das 

sessões. 
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Figuras 1 e 2 – Fotografias ilustrativas do projeto 
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Félix Romero1,2, Alfredo Silva1,2, Carlos Silva1,2, Pedro Sequeira1,2 

1 Escola Superior de Desporto de Rio Maior – Instituto Politécnico de Santarém;  

2 Centro de Investigação em Qualidade de Vida 

 

— Projeto 2 – Bridging School Sport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este projeto pretende estudar diversos modelos distintos de intervenção no Desporto Infanto-Juvenil 

que ocorrem no espaço europeu nomeadamente a forma como em cada País é feita a articulação 

e criadas sinergias entre Desporto Federado e Desporto Escolar. Cada modelo será caracterizado 

quanto à sua missão, ao seu financiamento, à sua organização e aos resultados alcançados. 

 

Pretende-se analisar as culturas, as realidades e as singularidades de cada sistema, identificando 

aspetos críticos, limitações, vantagens e inconvenientes de cada modelo, bem como os resultados 

alcançados e os efeitos expectáveis a curto, médio e longo prazo. 
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Carla Chicau Borrego1,2 (Coordenadora Nacional), Alfredo Silva1,2,  

Susana Franco1,2, Carlos Silva1,2 

1 Escola Superior de Desporto de Rio Maior – Instituto Politécnico de Santarém;  

2 Centro de Investigação em Qualidade de Vida 

 

— Projeto 3 – Diálogo Social no Setor do Desporto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O objetivo geral do projeto foi implementar um estudo a nível nacional sobre a representatividade dos 

empregadores do setor desportivo, para que seja possível a criação e desenvolvimento de uma 

associação nacional de empregadores no setor desportivo a médio prazo. 

 

Mais concretamente pretende-se com o projeto: a) mapear as organizações dos empregadores do 

desporto e as suas necessidades à escala nacional; b) identificar as organizações que podem 

desempenhar um papel na representação destes empregadores (federações desportivas, 

associações patronais, Comité Olímpico...); c) estar em posição de, em resultado deste projeto, 

considerar, a curto ou médio prazo, a criação de uma associação de empregadores desportivos a 

nível nacional; e d) produzir instrumentos de estudo e metodologia que possam ser transpostos para 

outros Estados Membros no futuro no contexto de projetos semelhantes. 

 

Figura 3 – Fotografia alusiva ao projeto 
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Susana Franco1,2, Carla Chicau Borrego1,2 

1 Escola Superior de Desporto de Rio Maior – Instituto Politécnico de Santarém;  

2 Centro de Investigação em Qualidade de Vida 

 

— Projeto 4 – New Health 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos últimos 2 anos, uma equipa de peritos de 7 países tem-se concentrado nos conhecimentos 

essenciais que cada pessoa deve ter sobre estilo de vida e saúde, para ser capaz de fazer escolhas 

saudáveis. Foram utilizadas as mais recentes diretrizes internacionais para uma vida saudável, tais 

como da OMS. Esta informação já foi parcialmente traduzida num documentário de vida saudável 

fácil de seguir, curto e compacto. Este documentário é ideal para quem quer viver mais saudável e 

para quem está bem colocado para promover estilos de vida saudáveis a outras pessoas. Quer seja 

um profissional do desporto ou da saúde, professor, trabalhador comunitário, membro de uma 

organização desportiva ou um voluntário, pode espalhar a mensagem de vida saudável! 

 

EXERCÍCIO É MEDICINA – DOCUMENTÁRIO 

Projeto europeu, financiado pela ERASMUS+, New Health 2022, tem como objetivo proporcionar 

às organizações, aos profissionais, aos voluntários e aos consumidores, conhecimentos e 

ferramentas para melhorar a atividade física, a alimentação saudável, a saúde mental e um estilo 

de vida saudável. 

 

Saiba mais 

 

DÍSPONIVEL AGORA!   EXERCÍCIO É MEDICINA – DOCUMENTÁRIO GRATUITO! 

Teremos nós, como Homo Sapiens, chegado a um ponto de viragem no que diz respeito à nossa 

saúde? Ao longo dos últimos 70 anos, a nossa saúde deteriorou-se drasticamente devido a uma 

maior inatividade, mais stress nas nossas vidas e dietas pouco saudáveis. O excesso de peso 

aumentou de 10% em 1950 para quase 60% hoje em dia. Ao longo dos últimos 50 a 70 anos, várias 

https://new-health.eu/pt
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gerações não receberam conhecimentos suficientes sobre as orientações em matéria de saúde e 

prevenção que são hoje conhecidas, pelo que é tempo de atualizar os conhecimentos - não só para 

o consumidor, mas também para os profissionais que trabalham com os consumidores nos setores 

da saúde, do desporto e do estilo de vida. 

Este programa fornece conhecimentos essenciais sobre alimentação saudável, exercício, aptidão 

mental, os riscos de uma vida pouco saudável e o que se pode ganhar com a aplicação desses 

conhecimentos. Está a ser criada uma rede europeia de Promotores de Estilo de Vida Saudável e 

todos os europeus podem fazer uso gratuito do scan do estilo de vida e do documentário em vídeo. 

Desta forma, queremos assegurar que o conhecimento das autoridades de saúde, tais como a OMS 

e o Conselho de Saúde, sobre exercício e alimentação saudáveis, bem como sobre a mudança 

positiva de comportamentos de saúde, seja conhecido e aplicado em toda a Europa. 

 

VÊ AGORA 

 

O Ponto de viragem para o Homo Sapiens e o Exercício como Medicina! 

 

 

Reverter a sarcopenia, aumento do metabolismo, melhor regulação do açúcar no sangue, mais 

queima de gordura ideal, e melhor condição cardiorrespiratória. O conhecimento destes efeitos 

positivos da aplicação de diretrizes de exercício é essencial para cada pessoa. 

Série de 5 partes de vídeos curtos: Exercício como medicina! 

Estes vídeos foram criados pelo projeto europeu "New Health 2022". Os vídeos são desenvolvidos 

com legendas em 7 idiomas, que podem ser definidas clicando na roda (definições) na parte inferior 

do vídeo! 

 

O EXERCÍCIO É MEDICINA - CAPÍTULO 1 

NO QUE NOS TORNÁMOS - HOMO SAPIENS INATIVOS! 

Após os capítulos introdutórios "O ponto de viragem do homo sapiens", iniciamos a série de cinco 

partes sobre exercício como um dos 3 temas: vida ativa, nutrição e atitude mental saudável. Nos 
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últimos 50-100 anos, o nosso estilo de vida deteriorou-se enormemente. A chegada do carro, 

televisão, internet, telemóvel e entrega ao domicílio garante que estamos cada vez mais sentados. 

52% da população mundial não cumpre as diretrizes do exercício! Infelizmente, esta percentagem 

continua a aumentar... Tempo para a sensibilização e ACÇÃO! Para tal, vamos primeiro passar pelo 

Exercício como Medicina, com os conhecimentos essenciais sobre uma vida ativa e saudável. 

 

O EXERCÍCIO É MEDICINA - CAPÍTULO 2 

NÓS PAGAMOS O PREÇO - O EFEITO DO NOSSO ESTILO DE VIDA INACTIVO! 

Todos os anos 400.000 crianças têm excesso de peso e/ou são obesas! Isto tem, não só um impacto 

na saúde, mas também um impacto social e financeiro. Os custos dos cuidados de saúde irão 

aumentar tanto, que alguns países europeus poderão ir à falência até 2050. É tempo de investir na 

nossa saúde, para nós, para os nossos filhos e especialmente para todos os que vêm depois! 

 

O EXERCÍCIO É MEDICINA - CAPÍTULO 3 

AGORA SABEMOS COMO - A RECEITA PARA UMA VIDA SAUDÁVEL E ACTIVA! 

Qual é a receita ideal para manter o nosso corpo saudável? As diretrizes são muito claras! Neste 

terceiro capítulo passamos em revista as diferentes formas de exercício e a melhor forma de as 

implementar no seu estilo de vida atual! Está à altura do desafio? 

 

O EXERCÍCIO É MEDICINA - CAPÍTULO 4 

O NOSSO PRÓXIMO PASSO - O EXERCÍCIO É MEDICINA, COMO É QUE O FAZEMOS? 

O exercício diário é essencial, todos nós sabemos isso agora! Mas ainda não o fazemos.... Está na 

hora de nos tornarmos mais conscientes disto e de adquirirmos mais conhecimento sobre os muitos 

benefícios de um estilo de vida ativo! Veja os benefícios, explicações e dicas e truques na parte 4! 

 

O EXERCÍCIO É MEDICINA - CAPÍTULO 5 

O NOVO NÓS - HOMO SAPIENS DE VOLTA A UMA VIDA MAIS ACTIVA! 

Como é que levamos uma vida ativa e como nos movemos mais eficazmente? É importante estar 

ciente do tipo de movimento mais importante ➡️ MOVIMENTO RECREATIVO! Não se pode 

compensar um estilo de vida sedentário apenas exercitando durante uma hora 1, 2 ou 3 vezes por 

semana, cada movimento conta! Qual é a melhor maneira de aplicar isto? 

 

Registe-se agora como indivíduo ou profissional, completamente grátis, e veja a introdução e o 

exercício como uma série de medicamentos na íntegra em new-health.eu/nl/register. Também será 

https://new-health.eu/nl/register
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informado quando 'Alimentação como Medicina' e 'O Seu Cérebro como Medicina' estiverem 

prontos. 

 

Se deseja tornar-se um parceiro como organização e partilhar esta informação com os seus 

apoiantes, registe-se aqui como parceiro internacional. 

 

www.new-health.eu 

 

 

 

 

  

http://www.new-health.eu/
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— Projeto 5 – Crescimento e maturação nos escalões de formação 

em Futebol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O objetivo do estudo é verificar se a carreira desportiva dos atletas (número de treinos, número de 

jogos, tempo de treino e tempo de jogo) tem associação com a idade biológica (maturação) e deste 

modo verificar se os treinadores escolhem/selecionam os jogadores para a competição em função 

da maturação. Na fase inicial do estudo a amostra serão os clubes das associações distritais de 

Santarém, Leiria e Lisboa, sendo que se pretende recolher dados por associação de futebol, por 

clube e por atleta, sobre a sua data de nascimento, altura, peso e pêlos axilares, e depois dados 

relacionados com o tempo de experiência na modalidade, número de jogos na época corrente, 

número de treinos por semana, tempo de treino. 

Serão empregues técnicas de medição validadas internacionalmente. Será fotografada a axila de 

cada atleta, sem rosto ou outras partes do corpo. As recolhas não implicam qualquer tipo de risco 

presente ou futuro para o atleta. A data das recolhas será definida após autorização formal e do 

subsequente consentimento informado do/a Encarregado/a de Educação. 

Para as recolhas serão usadas as equipas dos alunos estagiários da licenciatura em Treino 

Desportivo, da modalidade de futebol, sendo que os dados serão tratados no âmbito da UC de 

Modalidade Desportiva II Futebol, num estudo que pretende promover a interdisciplinariedade e a 

inclusão de alunos em tarefas de investigação. 

Os resultados serão apresentados em forma de poster/apresentação oral em congressos 

internacionais. 

 

 

 

David Catela1,2, Nuno Loureiro1,2, João Paulo Costa1,2 

1 Escola Superior de Desporto de Rio Maior – Instituto Politécnico de Santarém;  

2 Centro de Investigação em Qualidade de Vida 
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— Projeto 6 – Efeitos de um programa de treino de força e do 

destreino na variabilidade da marcha em idosos de ambos os 

sexos: um estudo longitudinal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificar os efeitos de um programa de treino de força baseado na velocidade na ação muscular 

concêntrica (TF) nos parâmetros não lineares da variabilidade da marcha, no ângulo de fase, na 

variabilidade da frequência cardíaca (HRV), nos parâmetros da avaliação da força isocinética e de 

preensão manual e verificar a durabilidade dos efeitos.  

A amostra é constituída por idosos (idade ≥ 65 anos) e foi dividida em dois grupos: Gexp e Gcont 

que participam, de forma alternada, no programa supervisionado (duração de 4 meses; 3x/semana; 

50min) seguido de um período de 12 meses de follow-up. Serão avaliados em cinco momentos: M0) 

antes da intervenção; M1) às 8 semanas; M2) no términus do programa; M3) após 6 meses da 

conclusão; e M4) após 12 meses da conclusão. As variáveis avaliadas são: i) HRV, variáveis 

relacionadas com a composição corporal, a força de preensão manual, a força dos membros 

inferiores, a densidade mineral óssea, a capacidade funcional e 3 questionários subjetivos (SF-36, 

MMS e FES-I); e ii) estatura, massa corporal, idade, pressão arterial, saturação de oxigénio, 

frequência cardíaca de repouso, IPAQ e questionário sociodemográfico. 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandre Martins2,4, Ana Pereira2,3, João Brito1,2, Orlando Fernandes4 

1 Escola Superior de Desporto de Rio Maior – Instituto Politécnico de Santarém;  

2 Centro de Investigação em Qualidade de Vida 

3 Escola Superior de Educação, Instituto Politécnico de Setúbal 

4 Universidade de Évora 
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— Projeto 7 – Coping@Work 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enquadramento 

A implementação de atividade física, nos locais de trabalho, tem vindo a ser considerado como 

ferramenta essencial na diminuição de indicadores de risco relacionados com a saúde mental, como 

por exemplo a ansiedade e o stress, mas também no combate ao sedentarismo e no aumento dos 

níveis de atividade física. Assim sendo, parece de todo relevante a criação e implementação de 

programas de exercício em contexto laboral, para que se possa reduzir indicadores de depressão, 

bem como, aumentar a participação regular em programas de exercício físico, para uma melhoria 

da qualidade de vida nas pessoas. Apesar de haver indícios de que a atividade física e a atenção 

plena podem ser programas eficientes na diminuição dos sintomas depressivos e outros indicadores 

de saúde mental, até à data, nenhum estudo analisou como é que ambas as ferramentas podem 

influenciar os mecanismos de coping, e como o recurso destes programas em tempo de pandemia 

COVID-19 pode aumentar a qualidade de vida das pessoas em contexto laboral. De facto, este 

trabalho pretende colmatar diversas lacunas na literatura, bem como, proporcionar aos 

portugueses, programas de combate à inatividade física e aos níveis de depressão, principalmente, 

no período sensível em que se vive. 

 

Objetivos: 

a) Analisar os sintomas de stress e os mecanismos de resiliência em contexto laboral. 

b) Aplicar um programa de atividade física laboral e mindfullness em contexto laboral. 

c) Analisar o efeito do programa de exercício e mindfullness em contexto laboral em indicadores 

de saúde mental. 

d) Acompanhar o efeito após a cessação do programa. 

Filipe Rodrigues1,2 

1 Escola Superior de Educação e Ciências Sociais – Instituto Politécnico de Leiria;  

2 Centro de Investigação em Qualidade de Vida 
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— Projeto 8 – Efeito agudo e crónico do CrossFit e do treino da 

força em adultos saudáveis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto que pretende analisar o efeito agudo e cronico (12 semanas) da prática de crossfit e treino 

de força ao nível da performance aerobia e de força, do comportamento fisiológico e da fadiga. Este 

projeto pretende mais especificamente analisar o efeito agudo de diferentes magnitudes da carga 

de treino utilizado no Crossfit e analisar as alterações que estas provocam no individuo praticante 

a nivel da força e da capacidade aerobia nos varios tecidos envolvidos. 

 

 

  

Luís Leitão1,2, Ana Pereira1,2 

1 Escola Superior de Educação – Instituto Politécnico de Setúbal;  

2 Centro de Investigação em Qualidade de Vida 

 

 

 



Newsletter | abril 2022  

ISSN: 2184-8637 

 
 
 
 

 
 

24 
 

 

 

— Projeto 9 – LEVEL UP – Work 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumo 

O comportamento sedentário, em especial no local de trabalho, está associado a múltiplos 

problemas de saúde e à falta de qualidade de vida e bem-estar. Por outro lado, está comprovado 

que a atividade física regular ajuda a prevenir e a controlar doenças não transmissíveis, tais como 

as doenças cardíacas e cerebrovasculares, a obesidade, o diabetes tipo 2, bem como vários tipos 

de cancro, contribuindo para a manutenção de um peso corporal saudável e para a melhoria da 

saúde mental, da qualidade de vida e do bem-estar. O projeto LEVEL UP-Work é um programa para 

a comunidade não-docente do IPSantarém, desenvolvido no âmbito do Projeto de Inovação 

Pedagógica - Metodologia DEMOLA, que consiste na implementação de um programa de atividade 

física regular e de estratégias de quebra do tempo sedentário. Pretende-se com o projeto um 

aumento da literacia física e dos níveis de atividade física diária em autonomia, a melhoria da 

aptidão física e dos indicadores de saúde, do bem-estar psicológico e vitalidade subjetiva, bem 

como a diminuição do absentismo. O estudo sobre o impacto do programa nas variáveis em estudo 

contribuirá para evidenciar a importância da implementação de uma cultura organizacional que 

permita a adoção de um estilo de vida fisicamente ativo e saudável no local de trabalho. 

 

  

Susana Alves1,2, Paula Pinto2,3, Isabel Barroso4, Rafael Oliveira1,2,  

João Moutão1,2 

1 Escola Superior de Desporto de Rio Maior – Instituto Politécnico de Santarém;  

2 Centro de Investigação em Qualidade de Vida 

3 Escola Superior Agrária de Santarém, Instituto Politécnico de Santarém 

4 Instituto Politécnico de Santarém 
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— Projeto 10 – Pessoas com Fibra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumo 

A Fibromialgia é uma doença reumática, caracterizada por dor crónica generalizada, rigidez 

muscular, distúrbios no sono e problemas cognitivos associados a sintomas de sensação de fadiga 

e alterações no estado psicológico. A Fibromialgia afeta, em média, 2,1% da população mundial e 

1,7% em Portugal, sendo mais prevalente em mulheres. O exercício físico é um método, não 

farmacológico, de controlo da doença pelos efeitos que tem na diminuição dos sintomas e benefícios 

físicos e psicológicos. O projeto PESSOAS COM FIBRA é um programa comunitário para indivíduos 

diagnosticados com Fibromialgia da ESDRM-IPSantarém, desenvolvido em parceria com as 

Unidades de Saúde Familiar de Rio Maior, desde 2019, e financiado pelo PNDpT – IPDJ. O 

programa, desenvolvido e validado para esta população, envolve sessões de exercício físico 

combinado (i.e. treino aeróbio, mobilidade, treino da força e flexibilidade) de 90 minutos, 2x/semana, 

realizadas em grupo, lideradas e supervisionadas por técnicos de exercício físico. Para se verificar 

os efeitos da prática de exercício físico são avaliados os principais indicadores de saúde, aptidão 

física, capacidade funcional, sono, dores localizadas, bem-estar psicológico, stress e ansiedade. A 

investigação permite disseminar os benefícios do exercício físico em pessoas com Fibromialgia e 

contribuir para a intervenção dos profissionais de exercício físico. 

 

  

Mónica Sousa1, João Moutão1,2, Susana Alves1,2  

 

1 Escola Superior de Desporto de Rio Maior – Instituto Politécnico de Santarém;  

2 Centro de Investigação em Qualidade de Vida 
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— Projeto 11 – Dar Vida aos Anos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumo 

A população em Portugal está cada vez mais envelhecida. Nesse sentido, torna-se de extrema 

importância aplicar estratégias que permitam aos idosos ser fisicamente independentes e ativos 

pelo maior tempo possível. Uma das formas para alcançar tal objetivo é através a aplicação de 

programas de exercício físico (PEF). Desde 2009 que o município de Esposende oferece PEF aos 

idosos pela empresa Esposende 2000. Em parceria com a ESDRM-IPSantarém, tem sido 

desenvolvida investigação científica que tem sido disseminada em congressos e sob a forma de 

artigos científicos. Os programas de exercício incluem sessões realizadas em grupo, entre 1 a 

4x/semana, 45 min/sessão, supervisionadas por técnicos de exercício físico. São usados materiais 

de baixo custo, exercícios realizados em meio aquático e em solo terrestre, combinando vários tipos 

de exercício na mesma sessão. De igual forma, são realizadas avaliações de parâmetros da saúde 

(pressão arterial, composição corporal, risco de quedas e aptidão física). A investigação permite 

divulgar os resultados de diferentes metodologias de treino aplicadas ao longo do tempo, bem como 

os seus efeitos nas diferentes variáveis de saúde, suportando a continuidade dos PEF. 

 

 

  

João Paulo Brito1,2, Rafael Oliveira1,2  

 

1 Escola Superior de Desporto de Rio Maior – Instituto Politécnico de Santarém;  

2 Centro de Investigação em Qualidade de Vida 
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Estudante de Doutoramento: Carlos Mata 

Escola Superior de Desporto de Rio Maior – Instituto Politécnico de Santarém;  

Centro de Investigação em Qualidade de Vida 

 

 

05 

NOTÍCIA 2 – PROJETOS DE DOUTORAMENTO 
 

— Projeto 1 – Segurança e Prevenção do Risco em Desporto de 

Natureza. Proposta de Modelo de Análise de risco para a 

prevenção de acidentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumo: 

Com o objetivo de criar uma proposta de modelo de análise de segurança e prevenção do risco no 

desporto natureza (DN), nomeadamente no Canyoning, Escalada e Pedestrianismo, serão 

realizados 5 estudo, utilizando métodos de revisão sistemática, caracterização da prevalência e 

incidência de lesões, desenvolvimento e validação de uma proposta de listagem de equipamento 

de segurança e emergência, e construção de um instrumento de avaliação do risco (checklist com 

matriz de risco), assim como, desenvolver uma proposta de procedimentos e protocolos de 

salvamento e resgate, adequados às condicionantes do contexto real, terminando com a 

aglutinação de resultados dos diferentes estudos num modelo com dua fases.  

Fase 1: Pontos críticos de segurança e prevenção do risco ; i. Visando o melhoramento da gestão 

do risco, com a obtenção de uma sistematização e estruturação do conhecimento; ii. estabelecer 

medidas de segurança e prevenção; iii. melhorar a prevenção das lesões, acidentes e incidentes 

mais prevalentes. Fase 2: Avaliação dos fatores de risco em contexto real; i. Obtenção de um output 

para uma decisão sustentada; ii. classificação dos fatores de risco por níveis; iii. recomendações 

tendo em conta o nível de risco; iv. tratamento/ação. 

 

Palavras-Chave: Segurança, Modelo de análise, Risco, Desporto Natureza, Prevenção 
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Estudante de PhD: Isabel Vieira 

Escola Superior de Desporto de Rio Maior – Instituto Politécnico de Santarém;  

Centro de Investigação em Qualidade de Vida 

 

— Projeto 2 – Qualidade de Vida e Problemas Físicos 

Relacionados com o Trabalho dos Profissionais de Fitness em 

Portugal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumo: 

A investigação que nos encontramos a desenvolver integra o projeto VidaProFit e insere-se no 

âmbito da saúde pública, assumindo como objetivos gerais a avaliação da qualidade de vida e dos 

problemas físicos relacionados com o trabalho dos profissionais de fitness, nomeadamente, 

Técnicos de Exercício Físico e Diretores Técnicos.  

A tese será organizada de acordo com o modelo escandinavo, da qual irão resultar três artigos com 

base nas seguintes temáticas: (1) qualidade de vida; (2) problemas físicos relacionados com o 

trabalho (problemas músculo-esqueléticos, vocais e auditivos); e (3) relação entre qualidade de vida 

e problemas físicos relacionados com o trabalho.  

Os dados foram recolhidos entre novembro de 2019 e março de 2020, no período pré pandémico, 

através de um questionário online previamente validado, aplicado a profissionais de fitness em 

Portugal. 

Consideramos que esta investigação é importante no sentido de nos permitir aprofundar 

conhecimentos sobre as profissões do fitness em Portugal, e desta forma contribuir para a criação 

de diretrizes que potenciem a segurança e saúde destes profissionais. 

 

Orientadoras: Dulce Esteves (UBI) e Doutora Susana Franco (ESDRM) 

Colaboração: Liliana Ramos e Vera Simões  
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Estudante de PhD: Joaquim Antunes 

Centro de Investigação em Qualidade de Vida 

 

— Projeto 3 – Comparação entre movimentos de Halterofilismo e 

seus derivados na quantificação do impacto de fadiga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumo: 

O presente estudo avalia a fadiga induzida por Exercícios Derivados dos Movimentos Olímpicos 

(EDMO) determinada pela variação na potência (W) e pela amplitude de movimento (ROM). 

Participam 9 mulheres e 12 homens (respetivamente, idade, 29,67±5,74anos e 28,17±5,06anos; 

estatura, 158,78±6,70cm e 174,50±6,07cm; massa corporal, 60,84±7,34kg e 79,46±5,32kg; 

%massa gorda, 17,76±7,63% e 16,98±5,14%), com mais de 5 anos de treino. Foi equalizada a 

intensidade e volume de treino. Após um teste de Snatch Pull (TSP) é avaliada a perda de W, de 

velocidade e ROM como medidas de fadiga, através do linear encoder Vitruve (sequência de 

procedimentos: 1ª sessão avaliação da 1RM, após 5 a 7 dias, 2º sessão com TSP, aplicação de 

EDMO (derivados do Clean & Jerk - Power Clean, Clean, High Hang Clean e Hang Power Clean), 

4 séries de 3 reps a 60% 1RM, 1 minuto de recuperação entre séries para cada exercício derivados 

do Clean & Jerk e novo TSP). A gestão da carga de treino é um aspeto de extrema importância na 

gestão de fadiga e indução de adaptações em quase todas as modalidades, no halterofilismo 

importa verificar a fadiga induzida por EDMO na produção de potência.  

 

Palavras-chave: Halterofilismo; Movimentos olímpicos; Fadiga; Potência. 

 

Orientadores: João Paulo Brito e Rafael Oliveira 
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Estudante de PhD: Mauro Miguel 

Centro de Investigação em Qualidade de Vida 

 

— Projeto 4 – Controlo da Carga do Treino e da Competição no 

Futebol Amador: A Avaliação do Período Competitivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No futebol, os treinadores promovem durante as sessões de treino, e outras atividades 

complementares, estratégias e procedimentos que visam garantir que os futebolistas estão 

preparados para os requisitos físicos da competição. Com a necessidade de manter um rendimento 

elevado ao longo de todo o período competitivo, é no processo de treino que se situam a maioria das 

abordagens e ações que se propõem a assegurá-lo. Neste sentido, a monitorização da carga de 

treino tem-se tornado num método moderno e científico para o entendimento das respostas dos 

jogadores ao treino e competição no futebol (Brink, Nederhof, Visscher, Schmikli, & Lemmink, 2010; 

Wrigley, Drust, Stratton, Scott, & Gregson, 2012). 

A questão-problema do projeto de investigação centra-se na falta de conhecimento acerca das 

necessidades de carga para que os futebolistas alcancem e mantenham um desempenho ideal ao 

longo de todo o período competitivo. No futebol, e considerando um período transitório que pode ir, 

dependendo do nível competitivo, de 3 a 10 semanas, onde a atividade física realizada pelos 

indivíduos diminui drasticamente, o período preparatório é caraterizado por solicitações físicas 

elevadas de forma a num curto espaço de tempo, 4 a 6 semanas, os jogadores e a equipa estarem 

preparados para a competição. Após o fim do período preparatório e consequente início do período 

competitivo, a intenção é, nomeadamente, a manutenção da condição física dos atletas em níveis 

desejados até ao final da competição. Assim, assegurar níveis adequados de treino e de recuperação 

que maximizem o desempenho do atleta continua a impulsionar a necessidade de se monitorizar a 

carga do treino e as respostas físicas dos futebolistas ao treino (Owen et al., 2017), no entanto 

desenhar programas de treino periodizados para atletas de desportos coletivos apresenta desafios e 

dificuldades únicas (Mujika et al., 2018). 
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Um problema comum para os treinadores é determinar as cargas de treino apropriadas para cada 

semana (Clemente et al., 2019) e fase da época desportiva (Kelly and Counts, 2007). Além deste 

problema, os treinadores deparam-se com necessidade de personalizar e individualizar os seus 

planeamentos e, com isso, a gestão das cargas ser realizada tanto de acordo com os requisitos da 

competição pela posição ocupada no terreno de jogo, dentro da ideia de jogo implementada pelo 

treinador e desenvolvida pela equipa, como pelo tempo de participação na competição. Se numa 

ideia de jogo onde ao lateral direito são atribuídas tarefas distintas quando comparadas com as do 

lateral esquerdo, é provável que as exigências físicas no jogo não sejam iguais para ambos. 

Simultaneamente, se considerarmos que os futebolistas mais-utilizados e menos-utilizados na 

competição são sujeitos a uma carga de trabalho díspar, é importante entender que abordagens 

adotar para que todos os jogadores se mantenham ao mesmo nível.  Por outro lado, a escassez de 

recursos e a diminuta capacidade financeira dos clubes de futebol amadores e/ou não-profissionais 

implica que muitas das investigações realizadas se situem invariavelmente em contextos de elite, 

pelo que muitas das conclusões e ideias-chave desses estudos são de difícil associação aos níveis 

competitivos inferiores. Portanto, este estudo além de procurar contribuir para a resolução dos 

problemas anteriormente identificados, pretende caraterizar as cargas de trabalho num nível 

competitivo inferior, mas onde também se verificam as mesmas preocupações, servindo esta 

investigação de suporte para abordagens metodológicas dos treinadores. 

Tencionando orientar metodologicamente os treinadores de futebol relativamente à dinâmica e 

gestão das cargas externas, no treino e na competição, com intuito de se assegurar um nível de 

condição física ótimo para todos os futebolistas que compõem a equipa, perseguem-se os seguintes 

sub-objetivos: 

a) Definir quais os indicadores da carga interna e da carga externa mais utilizados e/ou importantes 

na monitorização do treino e da competição; 

b) Caraterizar a carga externa do jogo por posição ocupada no terreno de jogo, verificando a 

influência das variáveis contextuais (fase do período competitivo e local do jogo) na carga da 

competição; 

c) Propor uma abordagem metodológica para diferenciar o treino dos jogadores mais-utilizados, 

dos menos-utilizados na competição; 

d) Avaliar a carga de treino semanal e diária, comparando as diferentes posições ocupadas pelos 

jogadores no terreno de jogo, tendo como base de análise valores de competição de referência; 

O projeto de investigação está organizado num formato compêndio, onde para cada sub-objetivo será 

elaborado, pelo menos, um artigo científico que procurará aumentar o conhecimento acerca destas 

temáticas. 
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Ao longo da época desportiva 2018/2019 foram monitorizadas, com dispositivos GPS, todas as 

sessões de treino e todos os jogos oficiais com vista à recolha dos dados de carga externa e, até ao 

momento (Abril de 2022), encontram-se publicados 3 artigos: 

• Miguel, M.; Ibáñez, S.J.; Loureiro, N.; Romero, F.; García-Rubio, J.; A Carga e a Participação na 

Competição na prescrição do Planeamento do Treino no Futebol. Journal of Sport Pedagogy and 

Research 2018, 4(3), 35-38.  

• Miguel, M.; Oliveira, R.; Loureiro, N.; García-Rubio, J.; Ibáñez, S.J. Load Measures in 

Training/Match Monitoring in Soccer: A Systematic Review. Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 

18, 2721.https://doi.org/10.3390/ijerph18052721  

• Miguel, M.; Oliveira, R.; Brito, J.P.; Loureiro, N.; García-Rubio, J.; Ibáñez, S.J. External Match 

Load in Amateur Soccer: The Influence of Match Location and Championship Phase. Healthcare 

2022, 10, 594.https://doi.org/10.3390/healthcare10040594 
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Estudante de PhD: Miguel Jacinto 

Centro de Investigação em Qualidade de Vida 

 

— Projeto 5 – Efeitos do exercício físico em adultos com 

Dificuldade Intelectual e Desenvolvimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumo: 

Conscientes da importância do exercício físico (EF) como forma de retardar algumas alterações 

provocadas pela inatividade e envelhecimento bem como na prevenção do aparecimento de doenças 

metabólicas e degenerativas, desenvolveu-se um programa de EF e de promoção de saúde, para 

pessoas com Dificuldade Intelectual e Desenvolvimental (DID).  

O projeto designado de “FITNESS PARA A MENTE” é dividido em dois programas de EF 

(ginásio/indoor e outdoor – baixo custo), contempla as necessidades específicas da população 

referida e visa promover efeitos na aptidão física, saúde em geral, capacidade cognitiva e qualidade 

de vida. Recorrendo à metodologia quase-experimental, este estudo de intervenção conta com uma 

amostra de 21 adultos com DID, sendo que os grupos de intervenção irão passar por um treino de 

45 minutos por sessão, duas vezes por semana, durante 6 meses.  

Estando iminente a avaliação intermédia dos participantes, contamos começar a divulgar alguns 

resultados num futuro próximo.
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Estudante de PhD: Nuno Coito 

Centro de Investigação em Qualidade de Vida 

 

— Projeto 6 – Ocupação espacial e comportamento tático no 

futebol de formação: implicações para a manipulação e controle 

de jogos reduzidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumo: 

A presente tese teve como objetivo ajudar a uma melhor compreensão no comportamento tático 

dos jogos reduzidos no futebol de formação de acordo com as zonas do campo e as idades dos 

jogadores. Assim, foram desenvolvidos três estudos, nomeadamente uma revisão sistemática sobre 

análise dos sistemas de tracking, as variáveis posicionais e os métodos estatísticos utilizados para 

avaliar e monitorizar o comportamento tático dos jogadores e equipas nos jogos reduzidos. O 

segundo estudo foi identificar a área individual por jogador de acordo com a idade, relações 

numéricas e as zonas do campo em três escalões de formação que jogam no formato de futebol 

11. Por fim, o terceiro estudo foi caracterizar os padrões de passe que sustentam o comportamento 

tático coletivo através de jogadores de futebol de diferentes idades. 

O primeiro estudo “Capturing and quantifying tactical behaviours in small-sided and conditioned 

games in soccer: A systematic review” teve como objetivo descrever e analisar sistematicamente 

os sistemas de rastreamento, as variáveis e os métodos estatísticos utilizados para avaliar o 

comportamento tático de jogadores e equipas em jogos reduzidos e condicionados. As bases de 

dados utilizadas foram Web of Science, PubMed, Science Direct e Scielo para identificar artigos 

publicados entre 2008 e 2019 que manipulavam jogos reduzidos e condicionados e analisavam 

comportamentos táticos de jogadores e equipas. Para a revisão sistemática foram identificados 349 

artigos, embora, tenham sido incluidos 31 artigos. Para registar os dados posicionais, o sistema de 

posicionamento global (GPS), o sistema de medição de posição local e o software TACTO foram 

identificados como sistemas de rastreamento confiáveis. As 21 variáveis posicionais identificadas 

para avaliar o comportamento tático foram agrupadas em cinco categorias: Team balance, playing 
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space, width and length,  playing space e interpersonal distance. O comportamento tático foi 

analisado utilizando a approximate entropy, sample entropy, Shannon entropy e padrões de 

coordenação entre jogadores e equipes foram analisados usando relative phase e running 

correlation. Os sistemas de rastreamento analisados foram confiáveis, mas revelaram diferentes 

vantagens e desvantagens na sua utilização. Os autores devem definir o uso de cada sistema de 

rastreamento com base na sua finalidade e nível de precisão necessário para análise. Assim, o 

segundo estudo com o titulo “Variations in Individual Player Area in Youth Football Matches: The 

Effects of Changes of Players’ Age, Numerical Relations, and Pitch Zones” teve como objetivo 

quantificar a área individual do jogador (IPA) que surge durante os jogos de futebol formação (sub 

15, sub 17 e sub 19), considerando diferentes relações numéricas (2x2 a 10x10) e zonas de campo. 

Os metodos estatísticos utilizados foram os testes não paramétricos de Jonckheete-Terpstra e 

Kruskal Wallis usados para comparar o IPA de acordo com variações na idade dos jogadores, 

relações numéricas e zonas de campo consideradas para análise. Todos os resultados de idades e 

relações numéricas revelaram os maiores valores da área individual do jogador nas zonas mais 

próximas da baliza e menores valores na zona média do campo. Para as relações numéricas de 

3x3 a 10x10, o IPA foi maior no sub 15 e menor no sub 17. As maiores diferenças entre as faixas 

etárias dizem respeito às relações numéricas de 6x6 a 10x10 (p≤0,001). O tamanho do efeito foi 

moderado entre o sub 15 e o sub 17 em relações numéricas de 8x8 a 10x10. Este estudo sugere 

uma ocupação racional do espaço de jogo dos jogadores diferente de acordo com os escalões 

etários e as zonas do campo. Desta forma, surge a necessidade do terceiro estudo com o titulo 

“Understanding teams’ passing patterns of play in soccer according to age groups and field location” 

para compreender a  dinâmica da variação do passe de acordo com a zona do campo. O objetivo 

do estudo foi caracterizar os padrões de passe que suportam o comportamento tático coletivo em 

jovens futebolistas de diferentes idades. Neste estudo, tal como no anterior, participaram 228 

jogadores divididos por sub 15, sub 17 e sub 19. Todos os jogadores utilizaram GPS. Para cada 

escalão etário foram realizados três jogos de treinos. A análise cluster foi utilizada para agrupar os 

passes longos (31,67 metros ±6,72), médios (16,69 metros ±2,93) e curtos (8,29 metros ±2,62) 

utilizando o método K-means. O qui-quadrado foi utilizado para comparar a distribuição de passes 

considerando as zonas do campo, o tamanho de passes e as idades. Os resultados revelaram em 

todos os escalões, o passe curto foi o mais utilizado. Considerando as zonas do campo, os passes 

médios foram os mais utilizados nas zonas próximas das balizas e os passes curtos na zona média 

do campo. Estes resultados sugerem quando o IPA tem os valores mais elevados, o tipo de passe 

mais utilizado foram os passes longos e médios. Enquanto, quando o IPA foi mais reduzido foi o 

passe curto mais utilizado, indepentemente da idade. 
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Os resultados mostraram diferenças significativas no efeito da idade nos passes curtos e longos 

(p≤0,05). Os sub 15 tendem a utilizar mais o passe longo na zona mais próxima da baliza do 

adversário. Enquanto, na zona média do campo com a diminuição do IPA emerge maior 

variabilidade de passes nos jogadores mais velhos em comparação com os sub 15. Outro dado foi 

a relação do portador da bola e o recetor de acordo com o tamanho do passe, isto é, no passe curto 

os jogadores que mais vezes receberam a bola foram os dois jogadores mais proximos do portador 

da bola nos três escalões etários. Enquanto, no passe longo e médio, os jogadores que mais vezes 

receberam a bola nos sub 15 estavam numa posição mais perto em relação ao portador da bola em 

comparação com os sub 17 e sub 19.  

Os estudos sugerem a necessidade do treino setorial dos defensores, médios ou dos atacantes 

associados a objetivos diferentes devem treinar-se em espaços diferenciados. Outra 

recomendação, o aumento do IPA pode ser equacionado para diminuir a pressão espácio-temporal 

aos jogadores e possibilitando tempo adicional para compreenderem e agirem sobre o contexto de 

jogo. 

 

Orientadores:  

Prof. Doutor Bruno Travassos, Universidade Beira Interior 

Prof: Doutor Hugo Folgado, Universidade de Évora 

 

Artigos Submetidos 

1. Capturing and Quantifying Tactical Behaviors in Small-Sided and Conditioned Games in Soccer: 

A Systematic Review (2020) 

Nuno Coito, Keith Davids, Hugo Folgado, Teresa Bento, Bruno Travassos 

Research Quarterly for Execise and Sport, 1 – 15. doi:10.1080/02701367.2020.1823307 

2. Variations in individual player area in youth football matches: the effects of changes of players’ 

age, numerical relations, and pitch zones (2021) 

Nuno Coito, Hugo Folgado, Félix Romero, Nuno Loureiro, Bruno Travassos 

International Journal of Performance Analysis in Sport, 1 – 13 

doi:10.1080/24748668.2022.2025713 

 

Artigo a Submeter 

1. Understanding teams’ passing patterns of play in soccer according to age groups and field 

location  

Nuno Coito, Hugo Folgado, Diogo Monteiro, Bruno Travassos  
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Estudante de PhD: Renato Fernandes 

Escola Superior de Desporto de Rio Maior – Instituto Politécnico de Santarém 

Centro de Investigação em Qualidade de Vida 

 

— Projeto 7 – In-season internal and external workload 

quantification in Elite Women Soccer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumo: 

Objetivos - quantificação da carga externa e interna de sessões de treino e jogos analisando a 

variação da composição corporal (água corporal e variáveis teciduais) numa amostra de jogadoras 

de futebol profissional. 

Métodos - Vinte jogadoras da Liga Portuguesa de Futebol Feminino (x̄ ± DP, idade, estatura e peso 

de, respetivamente, 22,7 ± 6,3 anos, 167,5 ± 5,6 cm e 60,7 ± 6,6 kg) foram avaliadas na carga 

interna (perceção subjetiva de esforço das sessões, s-RPE e no Índice de Hooper, HI), na carga 

externa (através de sistema de posicionamento global que avalia variáveis de corrida, acelerações 

e desacelerações) e na composição corporal. Através de medidas repetidas serão comparados os 

dias de treino, diferentes períodos, posições e status das jogadoras.  

O presente estudo visa fornecer conhecimentos atualizados quanto aos requisitos das sessões e 

jogos de futebol feminino na composição corporal e carga de trabalho. Essas informações serão 

úteis para auxiliar treinadores e praticantes na gestão da carga de treino para alcançar melhores 

condições para a competição. 

 

Orientação: Rafael Oliveira 

Coorientação: João Paulo Moreira de Brito 

Coorientação: Victor Manuel Machado Reis 
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Estudante de PhD: Rogério Salvador 

Escola Superior de Educação e Ciências Sociais – Instituto Politécnico de Leiria 

Centro de Investigação em Qualidade de Vida 

 

— Projeto 8 – O impacto das variáveis motivacionais na imagem 

corporal em praticantes de fitness 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumo: 

Vários estudos têm mostrado que tendencialmente os indivíduos desistem nos primeiros estágios 

de prática de exercício físico. As redes sociais e os mídia influenciam na criação de estereótipos de 

corpos ideais, muitas vezes dando origem a uma visão distorcida da imagem corporal (IC). A 

investigação tem procurado avaliar vários quadros motivacionais tentando perceber como aumentar 

as taxas de atividade física e de retenção na mesma.  

 

Objetivo do estudo: pretende-se compreender o impacto das variáveis motivacionais na satisfação 

com a imagem corporal em praticantes de fitness. 

 

Metodologia 

Participantes: Participarão neste estudo 818   praticantes de fitness 

 

Instrumentos:  

Interpersonal Behaviours Questionnaire, Basic Psychological Needs Satisfaction and Frustration 

Scale, Behavioral Regulation Exercise Questionnaire, Regulation of Eating Behavior Scale, Phisical 

Activity Enjoyment Scale, Escala de silhuetas de Stunkard 

 

Orientadores: Doutor Diogo Monteiro e Doutora Ruth Jiménez Castuera   
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06 

ARTIGO 2 
 

 

— Physical Exercise and Sleep Quality in Aging 

 

 

 

t 

 

 

 

 

 
Aging process is a multidimensional phenomenon that varies between individuals of the same 

species and between organs and systems of the same individual and can be defined as a gradual 

loss of adaptability and an increase in vulnerability to diseases (Schumacher, Garinis, &amp; 

Hoeijmakers, 2008). Among many other changes, the loss of sleep quality is one of the 

consequences of advancing age (Carskadon &amp; Brown, 1982). Indeed, aging process is 

associated with changes in the quantity and quality of sleep (Mander et al., 2013), which affect more 

than half of adults over 65 years of age who live at home and 70% of those who are institutionalized 

(Geib et al., 2003; Oliveira &amp; Yassuda, 2010). The main changes are the increase in the length 

of time and difficulty to falling asleep at night, greater fatigue upon waking and greater daytime 

sleepiness (Mander, Winer, &amp; Walker, 2017). The main causes of altered sleep quality with age 

focus on physiological and social changes, which are linked to the normal aging process: decreased 

social interaction, lack of occupational tasks, physical inactivity increase and daytime sleepiness. 

Consequently, there is a reduction of nocturnal sleep (Sá, Motta, &amp; Oliveira, 2007). Besides, 

poor sleep impairs the health and daily life of the elderly population: it increases the difficulty in 

maintaining attention, slows the response rate and impairs memory, concentration, and performance 

(Araújo &amp; Ceolim, 2010). Thus, it is important that the elderly seeks activities that may occupy 

their day in order to attenuate the decrease in sleep quality, functional independence, cognitive 

function and, consequently, their quality of life. 

Ana Pereira 1,2 

1 Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal 

2 Centro de Investigação em Qualidade de Vida 
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In relation to the quality of sleep, usually is more pronounced in women than in men, and is 

associated with cognitive function. Changes in the regulation of the sleep-wake cycle that occur 

either in the homeostatic process and in the circadian process, contribute to aggravate the quality 

and efficiency of sleep in advanced ages. The increase in the sedentary time with aging promote the 

occurrence of short daily sleep periods that affect the homeostatic process reducing the necessity 

to rest during night. In fact, several subjects stated that they often have difficulty falling asleep at 

night and wake up at dawn, unable to fall asleep again. This pattern of daily activities can be 

aggravated by physiological changes, such as, the reduction of melatonin production, the hormone 

responsible to induce sleep, which also affect the circadian process Montgomery and Dennis (2002) 

evaluated the influence of physical exercise on 43 elderly individuals over 60 years old, with insomnia 

problems, with no symptoms of depression and/or dementia. At the end, they observed a significant 

improvement in the quality of sleep in the elderly, with a decrease in the period for onset of sleep 

and an increase in total sleep duration. Physical exercise is probably the most important behaviour 

in the promotion of good sleep quality, and it can be following a well design training for a walking 

program, for example. Singh (1997), who showed that a muscular strength program with depressive 

elderly for 10 Weeks, had a positive effect on levels of depression, muscle strength, sleep quality 

and quality of life. Regular physical exercise stimulates a better energetic balance, necessity to 

restore and re-establish energy during sleep, reducing time to fall asleep and increasing perceived 

sleep quality. 

 

Physical exercise induces positive changes in the quality of sleep that will affect the arousal states 

during daytime and predispose subjects to a more active lifestyle. So, a reciprocal relation between 

physical exercise and quality of sleep can be achieved increasing either daily activities participation 

due to an increased energetic restore during sleep, and quality of sleep due to the necessity to rest, 

re-establish energy and increased melatonin production. 

Concerning to physical activity and sleep in older adults it seems that physical activity has some 

effects on cognitive function. Besides, the improvement in physical activity is beneficial for cognition 

and quality sleep. Nevertheless, in this field, future research should investigate these co-dependence 

behaviours considering more heterogeneity in statistical and methodological design. Together it 

encourages a transparent and standardised approaches to obtaining important daily behaviours in 

older adults and to perform the best exercise training program design. Brain function in older people 

must be better understood. 
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07 

ARTIGO 2 
 

 

— A relação entre a aptidão física e a perceção de bem-estar físico e 

qualidade de vida em indivíduos com Dificuldade Intelectual e 

Desenvolvimental 

 

 

 

t 

 

 

 

 

 

 

Introdução 

A população com DID manifesta estilos de vida sedentários, tendo como consequente fraca aptidão 

física, o que aumenta o risco de doenças cardiovasculares e metabólicas e afeta a sua qualidade 

de vida (QV) (Wee et al., 2014; Wyszyńska et al., 2017). O objetivo do estudo foi verificar se existe 

uma associação entre a aptidão física e a perceção de bem-estar físico e da QV em indivíduos com 

DID. 

 

Métodos 

Participantes 

A amostra de conveniência, foi recrutada numa Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS). 

É constituída por 37 sujeitos com DID (idade 39.02 ± 11.61), nos diversos graus de DID (grave, 

moderado e leve). 

Instrumentos 

A bateria de testes funcionais de Fullerton (Rikli & Jones, 1999) foi utilizada com o objetivo de avaliar 

a aptidão física, nomeadamente através dos testes: “6 minutos a andar”, para avaliar a resistência 

Miguel Jacinto 1,2 

1 Doutorando em Ciências do Desporto, Ramo Necessidades Educativas 

Especiais – Atividade Física Adaptada, na Faculdade de Ciências do 

Desporto e Educação Física, da Universidade de Coimbra; 

2 Centro de Investigação em Qualidade de Vida 
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aeróbia; “agilidade”, para avaliar a mobilidade física; e “levantar/sentar da cadeira” (L/S) durante 30 

segundos, avaliando a força e resistência dos membros inferiores. Igualmente, também se aplicou 

o teste de “arremesso de bola medicinal de 3kg” (Harris et al., 2011), com intuito de avaliar a 

potência muscular dos membros superiores. 

 

Utilizou-se a Escala Pessoal de Resultados (EPR) - versão em português, da Personal Outcomes 

Scale (Claes, Van Hove, van Loon, Vandevelde, & Schalock, 2010), validada por Simões e 

colaboradores (2016). Este instrumento baseia-se no modelo de Schalock e Verdugo (2002), para 

avaliar a QV. A EPR está dividida em duas partes: a parte de autorrelato, composta por um conjunto 

de itens a serem respondidos pelos próprios indivíduos com DID, e uma parte a ser respondida por 

um técnico de referência para o indivíduo, que o conheça e que trabalhe diariamente com ele, ou 

pelo cuidador formal. No presente estudo, a EPR foi aplicada por um técnico certificado. Para este 

estudo, foram tidos em consideração especificamente os resultados do domínio do “Bem-Estar 

Físico” e os valores da “QV Total”. 

 

Análise estatística 

Foram utilizados parâmetros descritivos (média ± desvio padrão) e verificada a normalidade e 

homogeneidade através dos testes Shapiro-Wilk e Levene, respetivamente. Foram observadas as 

associações através da análise de correlações de Pearson e Spearman. O nível de significância 

adotado foi de p< 0.05. Para tratamento dos dados foi utilizado o programa informático “Statistical 

Package for Social Sciences” (SPSS Science, Chicago, USA), versão 22.0. 

 

Resultados 

A Tabela 1 (ver anexo) apresenta os dados descritivos das variáveis avaliadas no presente estudo. 

Destacamos os valores elevados de IMC. 

Apenas verificámos duas associações entre a EPR e as variáveis da aptidão física, nomeadamente 

entre o domínio Bem-estar físico autorrelatado e o teste arremesso de bola medicinal (r=0.442, 

p=0.008) e QV total autorrelatada e o teste 6 minutos a andar (r=0.423, p=0.011). Assim, indivíduos 

que alcançam maiores distâncias nos testes referidos, relatam um maior bem-estar físico e QV total. 

Verificaram-se também associações positivas entre alguns testes da aptidão física, nomeadamente: 

L/s e 6 minutos a andar (r=0.426, p=0.009), o teste arremesso de bola medicinal e L/S (r=0.473, 

p=0.003), teste de arremesso de bola medicinal e 6 minutos a andar (r=0.358, p=0.030) e 

associações negativas entre o teste arremesso de bola medicinal e agilidade (r=-0.587, p= 0.000), 

agilidade e L/S (r=-0.854, p=0.000) e agilidade e 6 minutos a andar (r=-0.612, p= 0.000). 
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Discussão 

Os resultados da persente investigação ilustram que a média do IMC se encontra no patamar de 

excesso de peso, indo ao encontro da maioria da literatura (Winter et al., 2012a). 

Quando avaliada por testes funcionais, a aptidão física relacionou-se com o domínio do Bem-Estar 

físico e QV Total autorrelatados, no sentido de que quanto maior a distância alcançada nos testes, 

melhor é a perceção de QV. Apesar de só existirem duas associações, este estudo deixa-nos 

indicadores que a aptidão física pode afetar a QV de indivíduos com DID. Estudos anteriormente 

publicados, nomeadamente Carbó-Carreté, Guàrdia-Olmos, Giné (2016) e Schalock (2016), 

afirmam que a atividade física e conseguinte melhoria da aptidão física atua como preditor de uma 

melhoria de QV. 

 

A atividade física tem surgido relacionada com a promoção de aptidão física, a realização das 

tarefas de vida diária e uma melhoria na saúde e na QV, de indivíduos com DID (Winter et al., 

2012b). Através de uma revisão sistemática, Pestana et al. (2018) concluíram que os programa de 

atividade física estão associados a uma melhoria da aptidão física, nomeadamente da força 

muscular, capacidade aeróbia, equilíbrio, coordenação e agilidade, bem como a melhorias do bem-

estar psicológico, ansiedade, saúde, redução da gordura corporal, da pressão arterial, do colesterol 

e de um aumento da QV. 

 

O carácter transversal é a principal limitação do estudo, bem como a utilização de uma amostra 

reduzida, sendo que os resultados terão que ser analisados com cautela. Serão necessários mais 

estudos, com maior número de indivíduos com DID, associando as variáveis mencionadas 

anteriormente.  

 

Conclusão 

Para a amostra deste estudo, a aptidão física teve influência na perceção de “Bem-Estar Físico” e 

“QV Total”, nas respostas dadas pelos indivíduos com DID. 

Para uma melhor QV de indivíduos com DID, a aptidão física deverá ser proa atividade física deverá 

ser promovida e disseminada pela população, técnicos, cuidadores, bem como as suas famílias, 

tendo por base a adoção de estilos de vida ativos e saudáveis, devendo o exercício físico estar 

incorporado no dia a dia de um indivíduo com DID. 
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Anexo 

 

Tabela 1 – Estatística descritiva 

 

 Mínimo Máximo Média 
Desvio 
Padrão 

Bem-Estar Físico Autorrelato 10 15 13.08 1.14 

QV Total Autorrelato 71 108 91.88 10.17 

Bem-Estar Físico Autorrelato 
Cuidador/técnico de referência 

7 15 12.48 1.83 

QV total Cuidador/técnico de 
referência 

63 109 85.78 11.69 

Índice Massa Corporal (kgm2) 19.1 53.1 28.9 6.90 

L/S (repetições) 4 28 14.32 4.63 

Agilidade (segundos) 4.75 17.75 8.45 3.3 

6 minutos a andar (metros) 289 617 500.16 79.43 

Bola medicinal (metros) 1.19 17.3 2.79 2.53 
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ATIVIDADES DO CIEQV-LQRC 
 

 

• 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 Brito e prof. Dr. Rafael Oliveira são os editores convidados de um 

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

Monitoring to Improve Athletes Life Quality. A data de submissão de manuscritos é até ao dia 30 

de junho de 2022. Para mais informações VER AQUI. 

 

• Convite para publicação na revista Healthcare: 

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

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

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

Para mais informações VER AQUI. 

 

• Convite para publicação na revista Symmetry: 

Os investigadores prof. Dr. Mário Espada e 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.frontiersin.org/research-topics/30051/psychological-factors-in-physical-education-and-sport---volume-ii
https://www.mdpi.com/journal/ijerph/special_issues/Athletes_Life
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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10 

CONCURSOS E FINANCIAMENTOS 
 

• Candidaturas para apoios ao turismo. Estado: em aberto. Para mais informações VER AQUI. 

• Candidaturas para apoios referentes ao Programa de Desenvolvimento Rural. Estado: em aberto. 

Para mais informações VER AQUI. 

• Candidaturas para apoios referentes ao Plano de Recuperação e Resiliência. Estado: em aberto. 

Para mais informações VER AQUI. 

• Candidaturas para apoios referentes ao Programa ATIVAR.PT. Estado: em aberto. Para mais 

informações VER AQUI. 

• Candidaturas para Apoio à Produção Nacional. Estado: em aberto. Data limite de candidaturas: a 

definir. Para mais informações VER AQUI. 

• Candidaturas para apoios referentes ao Programa de Incentivo para os Açores. Estado: em aberto. 

Para mais informações VER AQUI. 

• Candidaturas para apoios referentes ao programa MADEIRA - DIGITAL Madeira. Estado: em aberto. 

Para mais informações VER AQUI. 

• Candidaturas para Apoios Portugal 2020 (PT2020). Data limite de candidaturas: a definir. Para mais 

informações VER AQUI. 

• Candidaturas para apoios referentes ao programa Empreende XXI. Estado: em aberto. Para 

mais informações VER AQUI. 

• Candidaturas para apoios referentes ao programa Mar 2020. Data limite de candidaturas: 30 

de junho de 2022. 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. 

• 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. 

• Financiamento Hop-on. Data limite de submissão: 1 de março e 20 de abril e 10 de novembro 

de 2022. Para mais informações VER AQUI 

• SMART call for projects for manufacturing. Data limite de submissão: 3 de maio de 2022. Para 

mais informações VER AQUI 

• Prémio Arquivo.pt – Data limite de submissão: 4 de maio de 2022. 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/apoiosportugal2020/
https://start-pme.pt/emprende-xxi/
https://start-pme.pt/mar2020/?doing_wp_cron=1649067002.1709730625152587890625
https://www.fct.pt/concursos/calendario.phtml.pt
https://www.indicocapital.com/founders-program
https://www.indicocapital.com/founders-program
https://www.metabuilding.com/grow-harvest-call/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-widera-2022-access-07-01
https://www.eurekanetwork.org/open-calls/clusters-smart-2022
https://sobre.arquivo.pt/pt/colabore/premios-arquivo-pt/premio-arquivo-pt-2022/
https://sobre.arquivo.pt/pt/colabore/premios-arquivo-pt/premio-arquivo-pt-2022/
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• Concurso para apoiar projetos de investigação em ciências sociais - Observatório Social da 

Fundação “la Caixa”. Data limite de submissão: 13 de maio de 2022. Para mais informações VER 

AQUI 

• Comissão Europeia - Call for applications for expert group on Soil Strategy. Data limite de 

submissão: 15 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. 

• 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. 

• 2ª CALL DO Programa Europa Digital (DIGITAL). Data limite de submissão de candidatura até 

17 de maio de 2022. Para mais informações VER AQUI 

• DIGITAL-2022-CULTURAL-02-HERITAGE. Data limite de submissão de candidatura até 17 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. 

• 2ª Edição do Prémio de Empreendedorismo Professor José Adriano. Data limite de 

candidaturas: 31 de maio de 2022. Para mais informações VER AQUI 

• EIC Accelerator Challenges. Data limite de submissão de candidatura até 15 de junho e 5 de 

outubro de 2022. Para mais informações VER AQUI 

• Prémio BPI Fundação “la Caixa” Infância. Data limite de candidaturas: 27 de junho de 2022. 

Para mais informações VER AQUI 

• Candidaturas para apoios referentes ao programa Mar 2020. Data limite de candidaturas: 30 

de junho de 2022. Para mais informações VER AQUI 

• Águas do Tejo Atlântico. Data limite de candidaturas: 30 de junho de 2022. Para mais 

informações VER AQUI 

• Programa de Trabalhos 2021-2022, Destinations Fight Against Crime and Terrorism (FCT) & 

Effective management of EU external borders (BM) &Resilient Infrastructure (INFRA) & Disaster-

Resilient Society for Europe (DRS) & Strengthened SecurityResearch and Innovation (SSRI): 

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

https://oobservatoriosocial.fundacaolacaixa.pt/pt/-/concurso-para-apoiar-projetos-de-investigacao-sobre-a-realidade-social-dos-jovens-fp22_1b
https://oobservatoriosocial.fundacaolacaixa.pt/pt/-/concurso-para-apoiar-projetos-de-investigacao-sobre-a-realidade-social-dos-jovens-fp22_1b
https://www.google.com/url?q=https://ani.us7.list-manage.com/track/click?u%3D4309946d9ea646e2cee2319b1%26id%3D770d406579%26e%3D1f856fb565&sa=D&source=apps-viewer-frontend&ust=1650731333482662&usg=AOvVaw2dMe7RfqgV7E61EDJLBhji&hl=pt-PT
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
http://www.inforcna.pt/post/candidaturas-plano-de-recuperacao-e-resiliencia-portugues-prr/1763
http://www.inforcna.pt/post/candidaturas-plano-de-recuperacao-e-resiliencia-portugues-prr/1763
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43152860;programDivisionCode=null;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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/digital/wp-call/2022/call-fiche_digital-2022-cultural-02_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2022-poc2
https://ccisp.pt/pt/premio-jose-adriano/
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-accelerator_en
https://fundacaolacaixa.pt/pt/premio-bpi-fundacao-la-caixa-infancia
https://start-pme.pt/mar2020/?doing_wp_cron=1649067002.1709730625152587890625
https://aguasdotejoatlantico.adp.pt/sites/aguasdotejoatlantico.adp.pt/files/paginas_base/Caminho_22/regulamento_5_edicao_desafio_inovacao.pdf
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Para mais informações VER AQUI 

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

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

Para mais informações VER AQUI  

• Fundação Oceano Azul & Fundanção Calouste Gulbenkian - BlueBioValue Acceleration. Data 

limite de submissão de candidatura até setembro 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 

• 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 

• 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 

• 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 

• 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 

• New European Bauhaus 2022 – Transformation of places of learning. Data limite de 

candidaturas até 31 de dezembro de 2022. Para mais informações VER AQUI 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents;programCode=HORIZON
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents;programCode=HORIZON
https://ejpsoil.eu/about-ejp-soil/news-events/item/artikel/pre-announcement-of-ejp-soil-second-external-call-ejp-soil-international-call
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/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
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://www.cost.eu/
https://europa.eu/new-european-bauhaus/get-involved/call-places-learning_en
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• Concurso para projectos inovadores em diversas áreas das ciências sociais e exatadas, 

financiado pela EEA Grants Portugal. Data limite de submissão: 4 de dezembro de 2020 a 30 de 

junho de 2023. Para mais informações VER AQUI 

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

de candidaturas até 16 de dezembro de 2022. Para mais informações VER AQUI 

• 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 

• Programa Cidadãos Ativ@s – Iniciativas de Cooperação Bilateral da Fundação Bissaya Barreta 

e Fundação Calouste Gulbenkian. Data limite de candidaturas até 30 de junho 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://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://gulbenkian.pt/cidadaos-ativos/en/bilateral-cooperation/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/competitive-calls
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• 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 

• BBVA e CoLAB +Atlantic, Ciclo de workshops “Economia Azul, Desafios e Oportunidades 

para Portugal”, em regime hibrído, nos dias 23 de março a 8 de junho de 2022. Para mais 

informações  VER AQUI 

• Food for Sustainability, FAZ Webinars: Regenerative agriculture; Carbon sequestration; 

Digital tools for a sustainable agriculture; Is sustainable the new healthy, online, nos dias 24 de 

março a 7 de julho de 2022. Para mais informações  VER AQUI 

• Formação PSE – IBM SPSS, nos dias 4 de abril a 25 de novembro. Para mais informações  

VER AQUI 

• Formação avançada na Análise de Dados Quantitativos, nos dias 28 de abril a 18 de maio. 

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 

• MedTech Forum 2022, nos dias 3-4 de maio de 2022, em Barcelona. 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 

• Skills for Evidence-informed policymaking, no dia 5 de maio. Para mais informações  VER 

AQUI 

• 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. Para mais informações  VER AQUI 

• 8º CNaPPES – Congresso Nacional de Práticas Pedagógicas no Ensino Superior, 

realizado em presencial na Escola Superior de Enfermagem de Coimbras. Data limite de submissão 

de propostas: 7 de maio de 2022. Para mais informações  VER AQUI 

• EUBCE – European Biomass Conference & Exhibition, em formato online. Para mais 

informações  VER AQUI 

• Muiraquitã – Revista de Letras e Humanidades sobre “Media e Filme Interativo”. Data 

limite de submissões até 10 de maio de 2022. Para mais informações  VER AQUI 

https://www.ua.pt/pt/continua/da-literatura-a-ciencia
https://economiaazul2022.colabatlantic.com/economia-azul-2022
https://www.food4sustainability.org/webinars2022
https://mcusercontent.com/631ba6810e97630833d108edf/files/8cbc83be-5bb3-32c5-b4a0-ebd5ccfebc30/Cat%C3%A1logo_de_forma%C3%A7%C3%A3o_PSE_2022.pdf
https://ciecum.wordpress.com/2022/03/31/ciec-promove-formacao-avancada-na-analise-de-dados/
https://www.eurekanetwork.org/open-calls/clusters-smart-2022
https://www.themedtechforum.eu/
http://mares5.web.ua.pt/
https://www.eipa.eu/event/skills-for-evidence-informed-policy-making/
https://www.eipa.eu/event/skills-for-evidence-informed-policy-making/
https://sites.ipleiria.pt/ipce2022/submissao-de-propostas-2/
https://cnappes.org/
https://www.eubce.com/registration-2022/
https://periodicos.ufac.br/index.php/mui/announcement/view/95
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• Padrão Alimentar Mediterrânico e estilo de vida: impacto no bem-estar subjetivo, no dia 

10 de maio de 2022, em formato online. Para mais informações  VER AQUI 

• PI num minuto, no dia 13 de maio, em formato online. Para mais informações  VER AQUI 

• ICCL2022 – 2º Congresso Internacional de Literacias do Século XXI, Data limite de 

submissões até 15 de maio de 2022. Para mais informações  VER AQUI 

• Call for papers ESC – Número especial da Educação, Sociedade & Culturas. Data limite 

de submissões até 15 de maio de 2022. Para mais informações  VER AQUI 

• Call for papers ESC – Vocational education and training, trajectories and worlds of work: 

policies, rationales and practices. Data limite de submissões até 15 de maio de 2022. Para mais 

informações  VER AQUI 

• EUROSTEELMASTER 2022 - European Advanced Training course for the Worldwide Steel 

Sector, nos dias 16-20 de maio de 2022. Para mais informações  VER AQUI 

• Encontro Ciência’22 – Encontro com a Ciência e Tecnologia em Portugal, nos dias 16 a 

18 de maio de 2022, no Centro de Congressos de Lisboa. Para mais informações  VER AQUI 

• GAS Analysis 2022, nos dias 17-20 de maio de 2022, Collège Français de Métrologie, Paris, 

França. Para mais informações  VER AQUI 

• Global Industrie 2022, nos dias 17-20 de maio de 2022, Paris, França. Para mais informações  

VER AQUI 

• Comissão Europeia - #EULife22 Info Days, nos dias 18-20 de maio de 2022, em formato 

online. Para mais informações  VER AQUI 

• Forum for the Future of Agriculture – ForumforAg Regional, no dia 18 de maio de 2022, 

em formato presencial (Praga). Para mais informações  VER AQUI 

• Smart Waste Portugal Young Professionals – 2nd Online Conference: Circular Economy: 

Make it Happen, no dia 18 de maio. Para mais informações  VER AQUI 

• Science for policymaking, no dia 19 de maio, em França. Para mais informações  VER AQUI 

• Raw Materials Summit 2022, nos dias 23-25 de maio de 2022, em Berlim. Para mais 

informações  VER AQUI 

• Industry Strategy Symposium Europe – ISS Europe 2022, no dia 30 de maio de 2022, em 

Bruxelas, Bélgica. Para mais informações  VER AQUI 

• II Simpósio Anual da Economia e Gestão da Lusofonia 2022, dos dias 24 a 26 de maio de 

2022, na Universidade de Mindelo, São Vicente, Cabo Verde.  

• 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 

https://www.sapientasports.pt/formacao.php?q=539fd53b59e3bb12d203f45a912eeaf21A568KGI237
https://www.facebook.com/projetopi1min
https://iccl2022.ipsantarem.pt/
https://www.up.pt/revistas/index.php/esc-ciie/announcement
https://ojs.up.pt/index.php/esc-ciie/announcement/view/10
https://www.estep.eu/events/eurosteelmaster/
https://www.encontrociencia.pt/2022/
https://www.gasanalysisevent.com/
https://global-industrie.com/en
https://cinea.ec.europa.eu/news-events/events/save-date-eulife22-info-days-2022-05-18_en
https://www.forumforagriculture.com/virtual_events/2022-regional-event-czech/
http://m.smartwasteportugal.com/pt/atividades/smart-waste-portugal-young-professionals/2nd-swyp-online-conference-circular-economy-make-it-happen/
https://knowledge4policy.ec.europa.eu/event/science-policymaking-france_en
https://www.eitrmsummit.com/
https://www.semi.org/eu/connect/events/Industry-Strategy-Symposium-Europe
https://www.revistacomunicar.com/pdf/call/call-74-es.pdf
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• Science and policy matchmaking event series, no dia 31 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 

• Jornadas de Computação Científica, nos dias 31 de maio a 2 de junho de 2022, em Viseu. 

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 

• INRAE, Towards Pesticide Free Agriculture, em regime presencial (Dijon, França), nos dias 

2 e 3 de junho de 2022. Para mais informações  VER AQUI 

• 15º Congresso Nacional Portugal Activo, nos dias 2 e 3 de junho de 2022, no pavilhão dos 

Pousos, Leiria. Para mais informações  VER AQUI 

• XXIV Simpósio Internacional de Informática Educativa (SIIE22), Data limite de submissões 

até 6 de junho de 2022. Para mais informações  VER AQUI 

• 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 

• 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 

• 8º CNaPPES – Congresso Nacional de Práticas Pedagógicas no Ensino Superior, 

realizado em presencial na Escola Superior de Enfermagem de Coimbras, nos dias 14 e 15 de junho 

de 2022. Para mais informações  VER AQUI 

• Intellectual Property Lecture Series: IP-related aspects of EU-funded projects, no dia 14 

de junho, em formato online. Para mais informações  VER AQUI 

• Comissão Europeia – The Rural Pact conference, em regime híbrido (presencialmente em 

Bruxelas). Para mais informações  VER AQUI 

https://knowledge4policy.ec.europa.eu/event/science-policy-matchmaking-event_en
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
https://www.fccn.pt/noticias/viseu-acolhe-jornadas-de-computacao-cientifica-2022/
http://journals.ed.ac.uk/f-p-submissions/cfp/plasticity
https://tpfagri2022.colloque.inrae.fr/
https://www.portugalactivo.pt/
https://www.uc.pt/eventos/siie22/
https://www.metared.org/pt/ProtegeOTeuCampus.html
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://cnappes.org/
https://ncpflanders.be/activities/intellectual-property-lecture-series-european-patent-office
https://ec.europa.eu/info/events/the-rural-pact-conference-2022-jun-15_en
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• AIESEP 2022 World Congress, nos dias 15-18 de junho de 2022. Para mais informações  VER 

AQUI 

• EIT Food – The Future of Food, no dia 16 de junho de 2022, em formato presencial (Bruxelas). 

Para mais informações  VER AQUI 

• IFOAM Organics Europe, nos dias 16 e 17 de junho. Para mais informações  VER AQUI 

• ICLEL 2022 – 8th International Conference on Lifelong Education and Leadership for all. 

Data limite de submissão: 17 de junho de 2022. Para mais informações  VER AQUI 

• HiPEAC 2022, nos dias 20-22 de junho de 2022, em Budapeste, Hungria. Para mais 

informações  VER AQUI 

• Embedded World 2022, nos dias 21-23 de junho, em Nuremberg, Alemanha. Para mais 

informações  VER AQUI 

• VII Congrès International de la SFPS, Vichy, nos dias 21-24 de junho de 2022. Para mais 

informações  VER AQUI 

• ONE – ONE Conference – Health, Environment, Society, nos dias 21-24 de junho de 2022, 

em formato híbrido (presencialmente em Bruxelas). Para mais informações  VER AQUI 

• INIAV, IX Congresso Ibérico das Ciências do Solo (CICS 2022), nos dias 22 a 24 de junho, 

em regime presencial (Oeiras e Lisboa). 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 

• Conference on Industrial Technologies IndTech2022, nos dias 27-29 de junho, em 

Grenoble, França. Para mais informações  VER AQUI 

• Organização das Nações Unidas, 2022 UN Ocean Conferences, nos dias 27 de junho a 1 

de julho, 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 

• Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Data limite de submissão: 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 

• Bioenergy Insight – International Biomass Congress & Expo, nos dias 5 e 6 de julho de 

2022. Para mais informações  VER AQUI 

https://www.griffith.edu.au/arts-education-law/school-education-professional-studies/aiesep-world-congress
https://www.griffith.edu.au/arts-education-law/school-education-professional-studies/aiesep-world-congress
https://www.google.com/url?q=https://ani.us7.list-manage.com/track/click?u%3D4309946d9ea646e2cee2319b1%26id%3D11c04fd0b3%26e%3D1f856fb565&sa=D&source=apps-viewer-frontend&ust=1650742294046292&usg=AOvVaw31Az457qb2ylj23_PuIWBL&hl=pt-PT
https://europeanorganiccongress.bio/
https://www.iclel.com/
https://www.hipeac.net/2022/budapest/#/
https://www.embedded-world.de/en
https://sfps2022.sciencesconf.org/
https://www.one2022.eu/?utm_campaign=58cbcdfb73a6a3222e031399&utm_content=62349fa08b9dfd0001642ebd&utm_medium=smarpshare&utm_source=linkedin
https://events.iniav.pt/cics2022/pt/
http://cisti.eu/index.php?lang=pt#:~:text=We%20are%20pleased%20to%20invite,UPM)%2C%20Madrid%2C%20Spain.
https://indtech2022.eu/
https://www.un.org/en/conferences/ocean2022
https://japs.fcsh.unl.pt/call-for-articles/
http://www.revistacts.net/nueva-convocatoria-la-mirada-cts-en-la-educacion/
https://aris2022.sciencesconf.org/?fbclid=IwAR2WACquvjU98IihxAZSnAfdpTY8QKegjSLj3_vl92XfN6EdF5bf3FZEyTk
https://networks.h-net.org/node/7926/discussions/8516537/international-conference-women-gender-and-intersectionality
https://www.bioenergy-news.com/conference/biomass/biomass_index_2022.php
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• ICLEL 2022 – 8th International Conference on Lifelong Education and Leadership for all, 

nos dias 5 e 7 de julho de 2022, na Universidade de Granada, Espanha. Para mais informações  

VER AQUI 

• ICCL2022 – 2º Congresso Internacional de Literacias do Século XXI, nos dias 7 e 8 de julho 

de 2022, no Politecnico de Santarém. Para mais informações  VER AQUI 

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

e de Ciências da Educação da Universidade do Porto. Para mais informações  VER AQUI 

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

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

Corunha, Espanha. Para mais informações  VER AQUI 

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

Educação da Universidade de Lisboa. 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 

• Escola de Verão Lisbon Machine Learning, nos dia 24 a 29 de julho de 2022, no Centro de 

Congressos do Instituto Superior Técnico. Para mais informações  VER AQUI 

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

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

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

dias 8-10 de setembro de 2022, em Barcelona, Espanha.  Para mais informações VER AQUI 

• Interactional Competences and Practices in a Second Language (ICOP-L2), nos dias 8-10 

de setembro de 2022, em Barcelona, Espanha.  Para mais informações VER AQUI 

• Revista Urban Science sobre “Digital Citizenship Mediating Planning Participation and 

Space 

• XVI Congresso da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação, nos dias 15 a 17 de 

setembro de 2022, na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Lisboa. Para mais 

informações VER AQUI 

• II Congresso Internacional sobre Metodologia (Qualis2022), nos dias 19-21 de setembro de 

2022, em formato hibrido e presencial (Coimbra). Para mais informações VER AQUI 

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

(Lisboa). Para mais informações VER AQUI 

https://www.iclel.com/
https://iccl2022.ipsantarem.pt/
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
https://cieae2022.uclm.es/
https://lisbonmls.wufoo.com/forms/application-form-lxmls-2022/
https://portalrevistas.ucb.br/index.php/esf/announcement/view/80
https://icopl2.org/barcelona-2022/
https://tefluab.wixsite.com/icop-l2-2022
https://congresso-spce.eventqualia.net/pt/2022/inicio/
https://methodology.pt/
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
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• Hydrogen Europe’s Flagship Event, nos dias 25-27 de outubro de 2022. Para mais 

informações VER AQUI 

• 17º Seminário de Desenvolvimento Motor da Criança 2022 Faro, nos dias 28 e 29 de outubro 

de 2022, na Escola Superior de Educação e Comunicação da Universidade do Algarve (Faro). Para 

mais informações  VER AQUI 

• 12.ª Edição Congresso Nacional de Educação Física, nos dias 29 e 30 de outubro de 2022, 

no Teatro José Lúcio Silva, em Leiria. Para mais informações  VER AQUI 

• Special Issue "Digital Citizenship Mediating Planning Participation and Space 

Appropriation". Data limite de submissões até 30 de outubro de 2022. Para mais informações  VER 

AQUI 

• 3º Congresso Internacional de Teoria da Ação Conjunta em Didática (TACD), nos dias 7-9 

de novembro de 2022, em Brest/Rennes. Para mais informações  VER AQUI 

• CENTERIS 2022 – International Conference on ENTERprise Information Systems, nos dias 

9 a 11 de novembro de 2022, em Lisboa (Portugal). Para mais informações  VER AQUI 

• 10th International Conference on Project MANagement, nos dias 9 a 11 de novembro de 

2022, em Lisboa (Portugal). 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. Para mais informações  VER AQUI 

• XXIV Simpósio Internacional de Informática Educativa (SIIE22), nos dias 17-19 de 

novembro de 2022, Em Coimbra. Para mais informações  VER AQUI 

• 6º Colóquio Internacional de L’ARCD, nos dias 27-30 de junho de 2023, Suíça. Para mais 

informações  VER AQUI 

 

https://h2flagship.eu/
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https://ardm.eu/autres-manifestations-publications/autres-manifestations/3e-congres-international-de-la-theorie-de-laction-conjointe-en-didactique-tacd-premier-appel/
http://centeris.scika.org/
http://projman.scika.org/
http://colloqueacedle2022.web.ua.pt/
https://www.uc.pt/eventos/siie22/
https://arcd2023.sciencesconf.org/

