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Este questionário faz parte do projecto europeu Digi-Sporting, que visa aumentar o conhecimento sobre a utilização 
das novas tecnologias nos clubes desportivos e criar ferramentas de treino para o seu aperfeiçoamento. 

Neste caso, solicitamos a sua colaboração para conhecer o nível de desenvolvimento e utilização das diferentes 
tecnologias nos clubes desportivos. Para fazer isso, precisamos que você preencha um questionário online simples. 

Os resultados deste questionário serão anônimos e só serão publicados cumulativamente com as respostas dos demais 
clubes, na forma de média ou valores semelhantes. Portanto, é absolutamente necessário que você responda 
ajustando-se totalmente à realidade. As questões estão divididas em cinco áreas tecnológicas. Se tiver alguma questão 
ao responder, não hesite em nos contactar através do seguinte e-mail: info@igoidsportec.com 

 

Ao finalizar o questionário, você receberá uma pontuação que permitirá conhecer o uso da tecnologia e as possíveis 
linhas de desenvolvimento do seu clube. 

A seguir, mostraremos as etapas para preencher o questionário. Ele fará tudo a partir deste link para a plataforma 
digi-sporting: http://digi-sporting.cs.ucy.ac.cy/ 

 
 
 

1. REGISTE-SE 

 

Pressione o botão de 
registo se for a primeira 
vez que você entra na 
plataforma, para criar a 
conta. 
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Preencha todos os 
campos e pressione 
“registar” novamente 
(você deve se lembrar de 
confirmar, verificar a 
política de privacidade 
para concluir o registo) 

 

  

Você receberá um e-mail 
no endereço fornecido, a 
fim de verificar sua conta. 
POR FAVOR. Verifique a 
pasta de spam / lixo se 
não conseguir acessar a 
pasta principal. 
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2. PREENCHA O QUESTIONÁRIO 

 

Depois de ativar a 
conta, você irá 
diretamente para a tela 
inicial do questionário 
(ou você pode reinserir 
o link http: // digi- 
sporting.cs.ucy.ac.cy / 
e inserir o e-mail e a 
senha com aqueles que 
você registrou). 

 

Selecione o idioma que 
você deseja. O 
questionário será 
traduzido para facilitar 
o seu preenchimento 
adequado. 

 

  

O questionário é 
composto por 5 seções. 
Cada um é um menu 
suspenso onde você 
encontrará as 
perguntas. 

Você deve responder a 
cada pergunta com a 
situação que é mais 
próximo da realidade 
do seu clube (lembre-se 
de ser o mais realista 
possível). 
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Depois de concluir todas 
as perguntas, pressione 
“enviar”. 

Depois disso, você pode 
ver sua pontuação na 
página “Minhas 
tentativas”. 
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