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Painel de Estudos Online (PEO) – Católica Lisbon School of Business & Economics 

 

Para participar em estudos realizados pelo Painel de Estudos Online (PEO), é necessário que primeiro se registe 

no painel online através do website https://clsbe-peo.sona-systems.com. Para se registar no painel é 

necessário que possua um endereço de e-mail válido e número de contribuinte (NIF). Poderá optar por se 

inscrever em estudos online e/ou em estudos presenciais realizados na Católica Lisbon School of Business & 

Economics. Após preencher o formulário de registo no painel irá receber uma palavra-chave no endereço de e-

mail com o qual se registou. Ao inscrever-se para participar no PEO, está a dar-nos permissão para que lhe 

enviemos um e-mail a convidar para os próximos estudos. 

 

Regras do Painel de Estudos Online 

 Os estudos realizados pelo PEO são da responsabilidade do Centro de estudos Aplicados da CATÓLICA-

LISBON e têm como principal objetivo a recolha de dados para estudos científicos. 

 Os dados são estritamente confidenciais e em nenhuma instância será concedido acesso a estes dados 

a terceiros. Não existem respostas certas ou erradas. 

 Para evitar a criação de contas duplicadas, aquando da inscrição é pedido a cada participante que 

indique o seu número de contribuinte (NIF), quando solicitado o ID de usuário.  

 A sua participação no PEO é voluntária. Se decidir participar, é livre para anular o seu consentimento e 

interromper a sua participação em qualquer momento e sem penalização. A sua decisão sobre se deve 

ou não participar não irá afetar a sua relação com a universidade ou com qualquer outra organização. 

 Todos os estudos do PEO serão pagos através da atribuição de um valor em pontos que poderá ser 

convertido em euros (pagamento em cartão), quando alcançado o valor mínimo de 15 pontos 

(equivalente a 15€). O número de pontos atribuído por estudo é variável, dependendo do tipo de 

estudo (se é um questionário online ou se é um estudo presencial na CATÓLICA-LISBON), do tempo 

estimado de resposta, entre outros fatores. Em média, será atribuído um valor de cerca de 10 pontos 

(10€) por hora. 

 Para cada estudo, apenas alguns dos membros registados no PEO serão convidados a participar. Pode 

sempre optar por não participar, caso não seja conveniente para si. 

 Se receber um e-mail a convidá-lo para participar num estudo presencial do PEO, é necessário que 

confirme a sua vaga clicando no link de internet que aparece no e-mail e que escolha a sessão que é 

mais adequada para si. A localização onde o estudo presencial irá decorrer será indicada no e-maill 

com o convite. Deverá chegar 10 minutos antes do início da sessão para a qual se inscreveu. Traga o 

seu cartão de cidadão para que o assistente possa confirmar a sua inscrição na sessão e lhe possa 

atribuir os pontos no final da participação.  

 Qualquer alteração a estas regras serão comunicadas com antecedência por e-mail, tendo sempre a 

possibilidade de interromper a sua participação com o PEO. 

 

Regras de Privacidade 
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Política de Privacidade 

 Ao registar-se neste website, está a dar consentimento para ter os seus dados armazenados numa 

base de dados eletrónica da responsabilidade do Painel de Estudos Online – Centro de Estudos 

Aplicados da Católica Lisbon School of Business & Economics. O PEO possui a sua base de dados 

registada na Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD). A base de dados será utilizada apenas 

para o selecionar e para o informar dos estudos do PEO, e não será disponibilizada a terceiros, 

estando o acesso aos dados pessoais coberto pela legislação portuguesa. 

 Poderá cancelar a sua inscrição na nossa base de dados em qualquer altura de modo a não receber 

mais convites para estudos do PEO. Quando solicitado, nós também eliminaremos os dados de um 

participante da nossa base de dados, sem qualquer restrição. Para cancelar a sua inscrição ou solicitar 

que os seus dados sejam eliminados, deverá enviar um e-mail para peo.cea@ucp.pt. 

 Em caso de dúvida ou necessidade de informação complementar, por favor contacte o PEO através do 

e-mail peo.cea@ucp.pt ou através do número (+351) 217 214 122. 
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