Call for papers aberto até dia 22 de fevereiro de 2022

“Rethinking Management and Economics in the (New) 20’s” dá mote a
Conferência Internacional sobre Investigação Aplicada em Gestão e Economia
Leiria vai acolher a Conferência Internacional sobre Investigação Aplicada em Gestão e Economia (ICARME),
subordinada ao tema “Rethinking Management and Economics in the (New) 20’s”, entre os dias 29 de junho
e 1 de julho de 2022, numa organização do Centro de Investigação Aplicada em Gestão e Economia (CARME)
do Politécnico de Leiria. O call for papers, destinado a cientistas, académicos, jovens investigadores,
empreendedores e estudantes de todo o mundo, está aberto até dia 22 de fevereiro.
A ICARME visa elevar o nível de internacionalização do centro de investigação CARME, materializando o
reconhecimento dos pares a nível internacional e fortalecendo a ligação com redes internacionais de
conhecimento, altamente relevantes para a investigação aplicada do centro e para os parceiros regionais.
Na conferência serão abordadas preocupações sociais, políticas e económicas relacionadas com a inclusão
social, a descarbonização e a agenda verde. Serão também analisadas as oportunidades para o
desenvolvimento e reconversão de negócios decorrentes da situação pandémica, bem como o impacto dos
confinamentos prolongados na transformação da relação das empresas e dos consumidores com as
ferramentas digitais e a sua utilização generalizada.
«O comportamento do consumidor mudou, traduzindo-se num aumento significativo das vendas online,
obrigando muitas empresas a concentrarem-se neste canal e a adaptarem a sua logística. A própria noção
de trabalho mudou à medida que um número significativo de pessoas começou a praticar teletrabalho,
constituindo um desafio para os trabalhadores, empresas e sociedade. Os últimos anos lançaram uma
infinidade de pressões internas e externas às empresas no que diz respeito à gestão das mesmas e, por isso,
estes vão ser assuntos a abordar na ICARME», explica Neuza Ribeiro, coordenadora do CARME.
Os investigadores, académicos, empreendedores e estudantes podem submeter os seus artigos até dia 22
de fevereiro, sobre os mais diversos temas: contabilidade; economia e desenvolvimento regional;
empreendedorismo; gestão de saúde; gestão de recursos humanos e comportamento organizacional;
sistemas de gestão e informação; marketing; operações; PME e empresas familiares; estratégia;
sustentabilidade; ensino e pesquisa em gestão.
Todos os artigos submetidos seguirão um rigoroso processo de revisão, podendo ser aceites para inclusão
nas Atas da conferência ICARME a serem publicadas pela Springer Publishing com base nas recomendações
dos revisores. Os autores dos artigos selecionados terão ainda a oportunidade de rever os seus artigos, de
forma a serem considerados para publicação na International Journal of Management and Enterprise
Development – IJMED, International Journal of Value Chain Management – IJVCM, Revista Portuguesa de
Estudos Regionais – RPER, Bottom Line e noutras revistas científicas selecionadas.
No âmbito da conferência ICARME serão ainda atribuídos o Prémio de Melhor Artigo e o Prémio Melhor Jovem
Investigador.
«Espera-se que este seja um evento com impacto na partilha e disseminação do conhecimento científico nas
áreas da Gestão e Economia e que reúna entre 150 a 180 participantes. Uma parte significativa destes
investigadores será oriunda de países estrangeiros, uma vez que contamos com a presença dos nossos
parceiros da Regional University Network – European University (RUN-EU), e de várias regiões de Portugal,
o que permitirá dar a conhecer a nossa região, em particular, através do nosso programa social a realizar no
terceiro dia da conferência», conclui Neuza Ribeiro.
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