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III Congresso Lusófono de Comportamento Organizacional e Gestão 

 

1. Local e data: Maputo – Moçambique, 04 a 05 de Novembro de 201 

 

2.  Apresentação 

O movimento de crescente democratização na sociedade atinge também, o mundo das 

organizações, redefinindo comportamentos e participação dos diferentes actores e grupos 

institucionais. Essa nova dinâmica foi pretexto para realização de dois Congressos Lusófonos de 

Comportamento Organizacional e Gestão que tiveram lugar em Lisboa-Portugal (Outubro de 2011) e 

Sete Lagoas-Brasil (Setembro 2013).  

A universidade Politécnica (A Politécnica) participou no II congresso, onde esta foi eleita para 

acolher o III Congresso Lusófono de Comportamento Organizacional e Gestão. 

O III Congresso é antecedido pelas I Jornadas Lusófonas de Comportamento Organizacional e 

Gestão que tiveram lugar nos dias 6 e 7 de Novembro de 2014, nas instalações da Reitoria da 

Universidade da Madeira em Funchal, Portugal, no qual participaram professores e Pesquisadores 

do Brasil, Moçambique e Portugal. 

3. Objectivos  

O objectivo é reunir as comunidades científicas e empresariais para a troca de informações e 

conhecimentos, com vista ao aprofundamento da compreensão sobre o “estilo lusófono” de gerir, 

estimulando deste modo a pesquisa e o desenvolvimento de temas relacionados ao Comportamento 

Organizacional e Gestão. 
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4. Grupos de trabalho e temas 

O evento contará com grupos de trabalhos, dentro dos temas do Congresso, que compartilharão 

conhecimentos e descobertas científicas. 

 

5. Regras para submissão de trabalhos 

Podem ser submetidos manuscritos escritos em Português, Inglês ou Francês. Serão aceites 

manuscritos completos ou resumos alargados, incentivando-se ainda a heterogeneidade nas 

abordagens teóricas e metodológicas (i.e., artigos teóricos ou empíricos, metodologias qualitativas e 

quantitativas…). Tanto os manuscritos como os resumos alargados deverão conter um resumo que 

não deverá exceder as 150 palavras e três a cinco palavras – chave. 

Os manuscritos não deverão exceder as 7000 palavras e os resumos alargados deverão ter entre 

1500 e 3000 palavras. Deverão ser submetidos dois ficheiros, um com o título da comunicação e 

identificação dos autores e um segundo com o título, o texto e sem qualquer menção dos autores. 

O código de escrita deverá seguir o estilo APA. Os manuscritos poderão enquadrar-se em qualquer 

área do comportamento organizacional e da gestão, incluindo (mas não se limitando a) estratégia, 

liderança, cultura organizacional, mudança e desenvolvimento organizacional, poder e controlo, 

gestão de recursos humanos, gestão internacional, gestão de operações, marketing e 

comportamento do consumidor, empreendedorismo, inovação, administração pública, gestão de 

organizações do Terceiro Sector, ética e responsabilidade social, docência, entre muitas outras. 

Todas as submissões deverão ser enviadas até dia 31 de Julho de 2015 em formato electrónico 

(em formato Word; “.doc”) para o correio electrónico; IIIcongressolusofono@gmail.com 

 

 

As apresentações serão organizadas posteriormente pelos membros da Comissão Organizadora em 

função das afinidades dos trabalhos recebidos. 

Cada participante terá cerca de 15 minutos para realizar a sua apresentação, seguida de um curto 

período para debate. 

mailto:IIIcongressolusofono@gmail.com


3 
 

 

 

6. Instituições promotoras:  

 

 

 

                                            

                                                                                               Universidade Politécnica 

                                                                                               

   

 

                                     


