R-LEGO, N.º 7, 5-7

EDITORIAL

EDITORIAL

A Revista Lusófona de Economia e Gestão das Organizações
(R-LEGO) é um projeto editorial
do Departamento de Economia
e Gestão da Escola de Ciências
Económicas e das Organizações
[ECEO], enquadrado no Centro
de investigação do Departamento (CEO - Centro de Investigação
de Economia e das Organizações)
e no CIPES (Centro de Investigação em Política, Economia e Sociedade).

The Lusophone Journal of Economics and Organizational Management (R-LEGO) is an editorial project of the Department of
Economics and Management of
the Economics and Management
School [ECEO], connected to the
Research Centre of the Department (CEO - Economics and Organizational Research Centre)
and CIPES (Research Centre of
Politics, Economy and Society).

Dirige-se a estudantes, professores, investigadores e profissionais que partilham interesses e
preocupações de caráter científico.
A ECEO tem vindo a consolidar
a sua posição enquanto pólo formador e de investigação. Neste
sentido, sentiu necessidade de
ter uma publicação que refletisse toda a investigação que tem
vindo a ser realizada nos últimos
anos.
Vários alunos escolheram as
suas licenciaturas e mestrados
na ECEO, onde tiveram a oportunidade de não só aprofundar
os seus conhecimentos como

It is aimed to accept students,
teachers, researchers and professionals who share interests and
scientific concerns.
The ECEO has been consolidating its position both as a trainer
and research hub. In this sense
we felt the need to have a publication that would reflect all research that has been conducted
in recent years.
Several students selected their
undergraduate and master’s
degrees in ECEO, where they
had the opportunity not only to
deepen their knowledge but also
to share experiences with wellknown professionals in the market/business work.
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também de partilhar experiências com profissionais reconhecidos no mercado.
As suas dissertações e trabalhos
têm sido integradas nos projetos de investigação sendo acompanhadas pelos docentes com
melhores qualificações em cada
caso. Todos os docentes, na sua
qualidade de formador, são estimulados a realizar estudos
científicos originais que possam
contribuir para uma maior discussão científica e académica.
Neste sentido, a ECEO recuperou uma revista científica que
em tempos já tinha criado como
forma de ter um espaço aberto
à sociedade e aos investigadores
para divulgar o resultado das
suas pesquisas, reflexões e investigação. Pretende-se oferecer
um espaço de reflexão científico
assegurando o rigor e a isenção
de pensamento e de ideias defendendo a Lusofonia como parte diferenciadora deste projeto.
A R-LEGO integra pois, várias
perspetivas de análise e de formação, fruto da oferta formativa
da ECEO. A nível do 1º ciclo destacam-se os cursos que vão desde a Contabilidade, Fiscalidade e
Auditoria, Economia, Gestão de
Empresas, Gestão de Recursos
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Their work and dissertations
have been integrated in research
projects being supervised by
teachers with the best qualifications in each case. All teachers,
as instructors, are encouraged
to conduct original scientific
studies that may contribute to
increase scientific and academic
discussion.
This way, the ECEO recovered a
journal that was once created
as a way to be an open space to
society and researchers in order to disseminate the results of
their studies, reflections and researches. It is intended to offer a
scientific reflection space ensuring accuracy and exemption of
thought and ideas, defending the
Lusophony as a distinctive part
of this project.
Therefore, R-LEGO integrates
various analysis and training
perspectives as a result of its formative offer at ECEO. At a bachelor level we have several courses
ranging from ranging from Accounting, Taxation and Auditing,
Economics, Business Management, Human Resources Management, Safety and Hygiene at
Work and finally Tourism. At a
Master level, we can highlight
the Masters in Accounting and
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Humanos, Segurança e Higiene
do Trabalho e por fim Turismo. A
nível de segundo ciclo destacam-se os mestrados em Contabilidade e Fiscalidade, Economia, Gestão de Empresas e Turismo.
Foi constituído um Conselho Editorial que integra conceituados
académicos e profissionais de
diversas áreas científicas, nacionais e internacionais de forma a
assegurar uma análise crítica sobre a adequabilidade e razoabilidade dos artigos propostos.
Continuamos ainda a concluir
protocolos internacionais que
nos permitam reforçar o alcance
desta Revista.
Estamos conscientes do desafio
que assumimos e confiamos que
o rigor, a isenção e a qualidade
serão mantidas através do empenhamento de toda a equipa que
abraçou este projeto.
Ana Brasão
António Costa
Eduardo Moraes Sarmento
Inna Sousa Paiva
Maria Isabel Duarte

Taxation, Economics, Business
Management and Tourism.
We have created an Editorial
Board that integrates renowned
academics and professionals
from various scientific national
and international areas in order
to assure a critical analysis of the
appropriateness and reasonableness of the proposed articles.
We are still concluding international protocols that may allow
us to strengthen the scope of this
journal.
We are aware of the challenge
that we are assuming and we believe that the rigor, impartiality
and quality will be maintained
through the commitment of the
whole team that has embraced
this project.
Ana Brasão
António Costa
Eduardo Moraes Sarmento
Inna Sousa Paiva
Maria Isabel Duarte

7

