
 

 

CALL  FOR  PAPERS  

 

E s c reva  sobre  T ranspo r tes ,   
nós  d i vu l gamos  

 

 

Conv i t e  

A ADFERSIT convida os técnicos e investigadores portugueses da área dos transportes 

a proporem a publicação no facebook e no site da Associação, de trabalhos de 

investigação técnica, científica ou estratégica, sobre os temas com maior atualidade na 

área dos transportes. 

Em especial, a ADFERSIT pretende divulgar trabalhos de investigação e de divulgação 

técnica na área dos transportes, permitindo que cheguem a um maior número de 

interessados. É também objetivo divulgar os trabalhos de investigação na área dos 

transportes que se realizam em Portugal e que não são divulgados, ficando confinados 

às universidades, sem o setor os conhecer. Assim, os investigadores podem passar a 

contar com uma forma de divulgação nova, constituindo o site e o facebook da 

ADFERSTSIT um repositório de conhecimento do setor dos transportes. 

Existe a possibilidade de os textos publicados poderem vir a ser selecionados para 

publicação na revista FERXXI ou apresentação no Congresso da ADFERSIT. 

 

Temas  de  i nves t i gação   

 

São aceites todos os trabalhos sobre temas específicos ou gerais do setor dos 

transportes e de todos os seus subsetores e da logística, podendo abranger qualquer 

vertente: infraestruturas, exploração, equipamentos, serviços, socioeconómica, 

geográfica e financeira, sustentabilidade, organização e governança, TIs aplicadas, 

entre outras. 



Em especial, sugerem-se alguns temas atuais de investigação com interesse para a 

Direção da ADFERSIT, relacionados com os sistemas integrados de transportes: 

 

• Estratégias de mudança/transição da bitola  

• Modelos de concessão de transporte suburbano. Envolvimento das 

autoridades metropolitanas/regionais de transportes 

• Modelos de gestão de aeroportos (ou concessão da ANA) 

• Sustentabilidade económico-financeira do setor dos transportes 

• Potencial do porto de Sines: hub intercontinental e de trânsito ibérico e 
Europeu? 

• Desenvolvimento integrado dos portos portugueses 

• Ambiente, energia e transportes 

• A importância dos Sistemas/Tecnologias de Informação para o 

desenvolvimento de sistemas integrados de transportes (mercadorias e 

passageiros) 

• Privatização da TAP e manutenção do hub regional de Lisboa para África 
e Brasil 

• Fileira industrial dos transportes 

 

Ins t ru ções  aos  Au to res  

 

Antes do texto deve ser indicado o seu título, o nome do(s) autor(es), a 

empresa/instituição (se aplicável), email, 3 palavras-chave de referência e a 

autobiografia do(s) autor(es) com um máximo de 100 palavras. 

O texto deve ter um resumo inicial ou Abstract, com um máximo de 250 palavras, onde 

se refere claramente o objetivo do texto, a sua estrutura, as principais metodologias 

utilizadas, resultados e conclusões. 

A língua oficial é o Português, sendo admissíveis textos em Inglês. Escreva de forma 

clara e concisa, definindo, quando aplicável, objetivos, hipóteses, metodologias da 

análise, resultados, análise dos resultados e conclusões.  



Os textos devem estar livres de direitos autorais e não terem sido publicados 

anteriormente há mais de 1 ano. 

Formato: preferencialmente em pdf, sendo também aceite nos formatos compatíveis 

com Word ou Powerpoint.  

Exemplo para citação de autores no texto: Rodrigo (2012) ou (Rodrigo, 2012). Se 

aplicável, no final, o texto deve conter a lista de Referências citadas: “Rodrigo, P. , 

Fernandes, J. , Pereira, A. 2012. Estudo dos transportes em Lisboa. Journal of 

Transports, 102, 23-32.” 

 

Env io  dos  Tex tos  

Os textos devem ser enviados para geral@adfersit.pt 

Se o texto for aprovado, será publicado no site e no facebook da ADFERSIT.  

Poderá ser solicitado ao autor a correção de lapsos ou melhoria de algumas partes do 

texto antes da publicação. 

Os artigos devem ser de carácter técnico, científico ou estratégico. Não são aceites 

artigos de índole partidária,  ou comercial. Os textos não poderão ofender a moral e os 

bons costumes, citar de forma ofensiva ou ofender pessoas ou entidades, responder 

ou analisar de forma provocatória os textos ou a opinião de outros 

autores/pessoas/entidades, ser ofensivo em termos políticos, religiosos, rácicos, 

orientação sexual ou outra. 

Ao enviarem os trabalhos, o(s) autor(es) devem referir textualmente que aceitam de 

livre vontade as condições indicadas, autorizam a publicação do trabalho no site da 

ADFERSIT e responsabilizam-se como autores pelo seu conteúdo, desresponsabilizando 

a ADFERSIT de qualquer dano causado a terceiros pelo texto ou por questões 

relacionadas com direitos de autor. 

 


