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REPTO DA CONFERÊNCIA 

Existem hoje cerca de 250 milhões de cidadãos que falam Português e que detêm uma 

herança patrimonial e cultural que une diferentes povos e nações há vários séculos. O 

património comum da Lusofonia encontra-se presente pelos “quatro cantos” do mundo 

– da Ásia a África, da América do Sul à Europa. Para além disso, é hoje mundialmente 

reconhecido o papel crescente de países e regiões Lusófonas como o Brasil, Angola e 

Macau, no cenário económico e social internacional. 

Apesar desta ordem de grandeza e da importância económica e geopolítica dos países 

lusófonos no Mundo, pouco sabemos hoje sobre o que distingue a organização e a 

gestão praticada nos países Lusófonos daquelas que são as práticas em nações e culturas 

com raízes históricas muito diferentes, como é o caso da Anglofonia e da Francofonia. É 

esse o repto central deste primeiro Congresso Lusófono de Comportamento 

Organizacional e Gestão. 

Embora sejam bem-vindas propostas de manuscritos, workshops e simpósios nas mais 

diversas áreas tradicionais do comportamento organizacional e da gestão, propostas que 

enfatizem as especificidades da gestão em contextos lusófonos são particularmente 

incentivadas. Queremos começar a compreender melhor o que será o “estilo lusófono” 

de gerir, quer no que se refere às práticas específicas de gestão em organizações a 

operar em países Lusófonos, quer no que diz respeito à forma como gestores 

provenientes de países lusófonos gerem organizações em variados contextos 

internacionais. 

Contamos com a sua participação neste palco único para a compreensão do que é o 

comportamento organizacional e a gestão na Lusofonia. 

 

 



CONFERENCE CALL 

There are about 250 Million people speaking Portuguese in the world, with a 

patrimonial and cultural heritage that unites different peoples and nations for several 

centuries. The common patrimony of Lusophony is spread throughout all the world 

continents – from Asia to Africa, from South America to Europe. In addition, it is today 

recognized worldwide the growing role of Lusophone countries and regions in the 

international economic and social scene, as is the case of Brasil, Angola and Macau. 

Despite this greatness as well as the economic and geopolitics importance of the 

Portuguese-speaking countries in the world, we still know little about what 

distinguishes the management and organizational practices in the Lusophone countries 

from those which are practiced in nations with different cultural and historic roots, as is 

the case of Anglophone and Francophone countries. As such, this is the core call of this 

first Lusophone Congress on Organizational Behavior and Management. 

Although papers, workshops and symposia from the diverse traditional areas in 

organizational behavior and management are welcome, proposals emphasizing the 

specificities of management in lusophone contexts are particularly incentivized. We aim 

to better understand what is the “lusophone way” in management and organization. This 

concerns both the specific management practices in organizations working in lusophone 

countries as well as those of managers managing in different international contexts but 

originally coming from lusophone countries. 

We count on you on this unique stage to understand which are the most distinct features 

of organizational behavior and management in the context of the Portuguese-speaking 

countries. 

 

 

CALL FOR PAPERS 

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, …). Os manuscritos não deverão 

exceder as 7000 palavras e os resumos alargados deverão ter entre 1500 e 3000 

palavras. O código de escrito 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, gestão da inovação, gestão pública, gestão de organizações não 

lucrativas, entre muitas outras. 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. 

 

 

CALL FOR PAPERS 

Manuscripts are accepted in Portuguese, English or French. Full papers or extended 

abstracts are both accepted, and theoretical and methodological heterogeneity are 

incentivized (i.e., theoretical or empirical contributions, quantitative and qualitative 

methodologies,  …).  The manuscripts should not exceed 7000 words and the extended 

abstracts should have between 1500 and 3000 words. The writing code should follow 

the APA style. The manuscripts can come  from any organizational behavior or 

management area including (but not limited to) strategy, leadership, organizational 

culture, organizational change and development, power and control, human resource 

management, international management, operations management, marketing and 

consumer behavior, entrepreneurship, innovation management, public management, 

not-for-profit organizations management, among others. The presentations will be 

grouped by the Organizing Committee according to their affinity. Each participant will 

have about 15 minutes to present the work, followed by a short debate time. 

 

 

CALL FOR WORKSHOPS 

Podem ser submetidas propostas em Português, Inglês ou Francês, para organização de 

workshops de cariz prático ou aplicado, que terão a duração de 90 minutos. As 

propostas para organização de workshops devem ter entre 500 e 1000 palavras e devem 

especificar: (1) o título do workshop, (2) a identificação dos proponentes, (3) o 

propósito e a pertinência do workshop, e (4) um resumo das actividades que serão 

desenvolvidas na sessão. 

 

 

CALL FOR WORKSHOPS 

The proposals to organize a practical and applied workshop can be submitted in 

Portuguese, English or French. Workshops will last for 90 minutes. The proposals to 

organize a workshop must have between 500 and 1000 words and must specify: (1) the 

title of the workshop, (2) the workshop coordinators, (3) the purpose and relevance of 

the workshop, and (4) an abstract of the activities that will be developed in the session. 



 

 

CALL FOR SYMPOSIA 

Podem ser submetidas propostas em Português, Inglês ou Francês, para organização de 

simpósios temáticos, que terão a duração de 90 minutos. O objectivo dos Simpósios é 

agregar entre um mínimo de 3 e um máximo de 4 comunicações que se refiram ao 

mesmo tema ou assunto e cujos proponentes apresentem antecipadamente para que 

figure no Congresso. As propostas para organização de simpósios implicam 

obrigatoriamente a participação de participantes de pelo menos dois países diferentes, 

sendo pelo menos um deles proveniente de um país Lusófono. As propostas para 

organização de simpósios devem conter: (1) o título do simpósio, (2) a identificação dos 

proponentes, (3) um resumo do simpósio entre 500 e 1000 palavras, explicando o seu 

propósito e a sua pertinência, e (4) os resumos das comunicações a serem apresentadas 

no simpósio, com um máximo de 300 palavras para cada resumo de comunicação. 

 

 

CALL FOR SYMPOSIA 

Thematic symposia proposals can be submitted in Portuguese, English or French. 

Symposia will last for 90 minutes. The goal of the symposia is to group a minimum of 3 

and a maximum of 4 communications referring to the same theme in which the 

conveners successfully approve for the Congress. The proposals to organize a 

symposium require as mandatory the participation of speakers from at least two 

different countries, one of them originally from a Portuguese-speaking country. The 

proposals to organize a symposium must contain: (1) the title of the symposium, (2) the 

identification of the conveners, (3) an abstract with between 500 and 100 words, 

explaining the aim and relevance of the symposium, and (4) the abstracts of the 

communications to be presented in the symposium, with a maximum of 300 words for 

each of the abstracts. 

 

DATAS IMPORTANTES 

Data limite para envio de todos os tipos de submissões: até 30 de Abril de 2011 

Data de informação de aceitação das submissões: 30 de Junho de 2011 

Nota - Todas as submissões deverão ser enviadas em formato electrónico (em formato 

Word; “.doc”) para o seguinte e-mail: mplopes@iscsp.utl.pt. Para outras informações, é 

favor contactar o Secretário do Congresso Dr. Jorge Piteira através do e-mail: 

projectos_investigacao@iscsp.utl.pt. 
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IMPORTANT DEADLINES 

Deadline for all kinds of submissions: up to April 30, 2011 

Deadline for acceptance information: July 30, 2011 

Note – All the submissions must be sent in an electronic format (in Word format; 

“.doc”) to the following e-mail: mplopes@iscsp.utl.pt. For any other information, please 

contact the Congress Secretary Mr. Jorge Piteira by the following e-mail: 

projectos_investigacao@iscsp.utl.pt. 

 

 

Comissão Científica/ Scientific Committee: Fred Luthans (University of Nebraska), 

Albino Lopes (ISCSP/UTL), João Bilhim (ISCSP/UTL), Ana Cristina Limongi-França 

(Universidade de São Paulo), Miguel Pina e Cunha (FE-UNL), Arménio Rego 

(Universidade de Aveiro), Patrícia Jardim da Palma (ISPA), Jorge F. Gomes 

(ISEG/UTL), Miguel Pereira Lopes (ISCSP/UTL) 

 

Comissão Organizadora/ Organizing Committee: Miguel Pereira Lopes 

(ISCSP/UTL), Albino Lopes (ISCSP/UTL), José Luís Nascimento (ISCSP/UTL), 

Patrícia Jardim da Palma (ISPA), Ana Sofia Monteiro (ISCSP/UTL) 

mailto:mplopes@iscsp.utl.pt
mailto:projectos_investigacao@iscsp.utl.pt

