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“Call for papers” - Comunicações e Projectos
A primeira edição dos Estados Gerais da Gestão nos Países de Expressão Latina (EGGPEL) terá
lugar, em Lisboa, nos dias 22, 23 e 24 de Março de 2012.
1. Em que consistem os EGGPEL?
Trata-se de um congresso que visa reunir o maior número possível de ideias e de correntes
científicas que têm importância significativa no campo da gestão das organizações, não apenas em
Portugal e países lusófonos mas nos países e regiões de expressão latina da Europa, da África, das
Américas e da própria Ásia.
O objectivo central de cada edição dos EGGPEL, a realizar de dois em dois anos, é fazer o balanço
dos progressos alcançados pelas ideias e práticas de gestão, tanto ao nível das universidades e
centros de investigação como das empresas, associações, ONGs e instituições públicas. Pretende-se,
nomeadamente, oferecer um palco de exposição e debate para as experiências inovadoras em
matéria de gestão que vão emergindo nos países de expressão latina e que expressam, de algum
modo, as especificidades latinas - culturais, institucionais, etc. -, que lhes são comuns e que os
aproximam.
Em princípio, todas as dimensões das ciências e experiências de gestão, bem como o seu contributo
para o desenvolvimento económico e social, cabem no âmbito dos EGGPEL e, por isso, são bemvindas. No entanto, importa salientar 3 critérios que ajudam a definir os temas prioritários para os
nossos debates:
(a) – os temas relacionados com a influência das raízes culturais latinas nas práticas de gestão
das organizações, quer sejam privadas, públicas e associativas ;
(b) – o contributo de uma nova geração de empreendedores para a luta contra a pobreza, pela
urgência do desenvolvimento económico e social dos países envolvidos ;
(c) – por fim, as políticas de cooperação internacional no domínio da R&DT e das formações em
Gestão e Empreendedorismo terão também uma abordagem prioritária, sobretudo se pretenderem
valorizar o espaço latino como um traço de união entre a Europa, a África e as Américas.
2. A temática dos EGGPEL de Lisboa
O tema geral da 1ª edição dos EGGPEL foi formulado pela Comissão Científica Internacional (CCI)
nos seguintes termos:

“PARA UMA GESTÃO SUSTENTÁVEL E RESPONSÁVEL:
o contributo dos países de expressão latina”.
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Os documentos a apresentar aos Estados Gerais de Lisboa poderão abordar este tema geral através
de 20 subtemas, que passamos a especificar:

I – GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO

II – EMPRESAS E DEMOCRACIA

- Gestão responsável e luta contra a pobreza
- Microempresas e desenvolvimento local
- Gestão sustentável e desenvolvimento humano
- Experiências de Gestão Sustentável e Responsável
(GSR) nos países de expressão latina.

- As empresas sociais e solidárias
- As empresas familiares nos países latinos
- O poder na empresa : especificidades latinas
- Experiências de governança participativa nas
organizações do espaço latino.

III – A GESTÃO DA ECONOMIA NACIONAL

IV – GESTÃO E LÍNGUAS LATINAS

- A GSR e o contexto sociocultural
- Finança e empresa durável e responsável
- Parcerias público/privados/associações/ONGs
- Logística, distribuição e desenvolvimento
sustentável.

- Linguagens e formas de gestão
- Línguas latinas e investigação em Gestão
- Formação em Gestão e latinidade
- Experiências de GSR com raízes culturais
latinas.

V – GESTÃO PARA O SÉCULO XXI
- Novidades da gestão na Era da Informação
- A economia do conhecimento e as regiões nos países latinos
- As estruturas de interface tecnológico (EITs) e a modernização dos territórios
- Uma nova geração de empreendedores para o mundo latino.

3. Regras para comunicações e projectos
Sobre os temas acima indicados, podem ser apresentados a debate dois tipos de documentos, a
saber:
- as comunicações ou “papers” que são tradicionais nos congressos científicos;
- os projectos ou textos de divulgação de experiências de gestão exemplares.
Em ambos os casos, a dimensão dos “papers” não deverá ultrapassar as 20 páginas A4, em letra do
tipo “Times New do Roman” (tam. 10 ou superior), com 1,5 de espaço entre as linhas. No que
respeita aos resumos, a dimensão máxima é de 5 páginas A4, mantendo-se as restantes indicações.
Tanto os resumos como os textos definitivos podem ser redigidos em qualquer uma das quatro línguas de
trabalho dos Estados Gerais, a saber: o português, o espanhol, o francês e o italiano.
Os documentos para debate nos EGGPEL deverão ser enviados para os seguintes endereços de email: juliogdias@isec.universitas.pt ou julio.gdias@hotmail.com; até às seguintes datas-limite:
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- resumos ou “abstracts”, até 15 de Outubro de 2011;
- comunicações e projectos, até dia 15 de Janeiro de 2012.

A Comissão Científica Internacional (CCI) comunicará aos interessados a eventual aceitação dos
resumos apresentados até ao final de Outubro de 2011. Os autores dos resumos que forem
seleccionados deverão enviar o texto definitivo, imperativamente, até 15 de Janeiro de 2012.

4. Publicações e prémios
O “site” dos EGGPEL, que será posto na Internet em Julho de 2011, publicará todos os documentos e
informações relativas aos Estados Gerais de Lisboa, incluindo as respectivas Actas.
Os textos definitivos admitidos ao congresso serão publicados em versão electrónica (caneta USB a
ser entregue aos participantes) e em versão de papel, fazendo parte das Actas deste colóquio
científico. A melhor comunicação seleccionada pela CSI, em cada uma das 5 secções do congresso,
terá direito a um prémio científico (apoio para a sua publicação em revista científica de nível
internacional) e a um prémio pecuniário (reembolso das despesas de deslocação e estadia até ao
montante de 1500 euros).
5. A organização dos EGGPEL
Os Estados Gerais de Lisboa são organizados por um conjunto de docentes e investigadores de
várias instituições portuguesas de ensino superior (designadamente, o ISEC e as Universidades
Autónoma, Lusófona e Nova de Lisboa), com o apoio de vários parceiros oriundos de países de
língua latina, em especial a FNEGE – Fondation Nacionale pour l’Enseignement de la Gestion des
Entreprises, sediada em Paris.

Lisboa, 5 de Junho de 2011

A Comissão Científica Internacional*
- Prof. Alain-Charles Martinet (Université Jean-Moulin de Lyon)
- Prof. Eri Vázquez (Universitat Oberta de Catalunya)
- Prof. Gianluca Colombo (Università della Svizzera Italiana)
- Prof. Fausto Carvalho Simões (Universidade Agostinho Neto de Luanda)
- Prof. Robinson Moreira Tenório (Universidade Federal da Bahia)
- Prof. Álvaro Dias (Universidade Autónoma de Lisboa)

(*) – Nomes confirmados até ao momento presente.
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