
Submissão de artigos 
Project Management Symposium on Sustainability  

Integrado no  
PM SUMMIT Lisbon 2022 

 
O PMI Portugal - representante oficial do Project Management Institute em Portugal - com o 
apoio da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico do Porto, da 
Universidade Autónoma de Lisboa, do CEFAGE - Centro de Estudos e Formação Avançada em 
Gestão e Economia da Universidade de Évora e da Escola de Engenharia da Universidade do 
Minho estão a promover a organização de um simpósio académico sobre o tema da 
Sustentabilidade em Gestão de Projetos, evento que irá decorrer integrado no Project 
Management International SUMMIT Lisbon 2022. 
 
Reserve desde já a data de 22 de SETEMBRO de 2022 se pretender participar no evento, que 
decorrerá em LISBOA. 
 
Foi lançada uma plataforma de gestão das propostas de artigos a serem apresentadas e está já 
garantida a publicação do livro de atas (com ISBN), procurando-se que possam os melhores 
artigos vir a ser publicados em revistas de referência (Scopus e/ou Web of Science).  
 
Pretendemos lançar as bases para que a comunidade científica da área possa incentivar a 
publicação por parte dos estudantes, especialmente no tema da sustentabilidade e que 
possamos passar a ter um evento recorrente de encontros da comunidade e no qual a discussão 
científica se possa realizar. 
 
Contamos já com mais de 80 académicos e profissionais reputados na Comissão Científica do 
evento. 
 
Os artigos podem ser submetidos em inglês ou português na seguinte plataforma:  
 
https://easychair.org/conferences/?conf=pmsymposium2022 
 
No caso de nunca ter utilizado o EasyChair terá que configurar um acesso através da opção 
“Create an account”.  
 
Os temas previstos são:  
 

Project Management Social Responsibility 
Project Management economic Responsibility 
Project Management Environment Sustainability 
Sustainability Programs  
Corporate sustainability projects or programs 
Environment Projects or Programs  
Social Responsibility Projects or Programs  
 
 

Sustainable Portfolio Management  
Not For Profit Projects or Programs  
Recycling Projects or Programs  
Energy Management Optimization  
Scarce resources management 
Sustainability in social innovation projects 
Sustainability in fourth sector projects 
UN sustainable development goals 

Podendo ser propostos outros para o email jap@estg.ipp.pt  
 



Numa primeira fase (até ao dia 6 de junho de 2022), deverá ser submetido um resumo 
estendido de 1000 a 1500 palavras, que deve seguir a seguinte estrutura:  
 
título, objetivo do artigo, metodologia, resultados, implicações teóricas, implicações 
práticas, limitações, inovação.  
 
Devem ser incluídas 3 a 5 palavras-chave e uma lista de referências, que não 
contribuem para a contagem de palavras. Os resumos estendidos serão revistos 
cegamente pelos membros da comissão científica, pelo que os autores não devem 
estar identificados no texto.  
 
O resumo estendido deve ser submetido em ficheiro PDF ou utilizando a plataforma 
EasyChair, sem identificar o(s) autor(es), incluindo-se aqui as assinaturas do ficheiro. 
 
As referências devem seguir o estilo APA. 
 
Após a revisão por parte da Comissão Científica o(s) autor(es) vão receber informação 
sobre classificação e pontos de melhoria podendo prosseguir para a apresentação no 
Simpósio ou para apresentação de resumo ou poster. 
 
Antecipadamente gratos pelo vosso trabalho, 
 
Iolanda Rocha  
Gestora do Projeto  
Membro da Comissão Organizadora  
Symposium on Project Sustainability 
 
Elementos da comissão Organizadora:  
Prof. Dra. Anabela Tereso 
Prof. Dr. António Soares Miguel, Presidente C. Científica 
Prof. Dr. António Vieira 
Dra. Isabelina Jorge 
Dra. Iolanda Rocha  
Dr. José Ângelo Pinto, Presidente C. Organizadora  
Prof. Dr. Mário Romão  
Prof. Dra. Marisa Ferreira  
Dr. Miguel Carvalho e Melo  
Eng. Miguel Vieira 
Prof. Dra. Vanda Lima 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


