
 

PERCURSOS & IDEIAS   

Issue 12 - 2022 

 

 
 

 

* Endereço eletrónico: adalberto.carvalho@iscet.pt (A. D. Carvalho) Journal homepage: http://percursoseideias.iscet.pt 
 

  

 

Editorial 

Adalberto Dias de Carvalho  a

 
a 

ISCET – Instituto Superior de Ciências Empresariais e do Turismo, Porto, Portugal 

 

  Editorial 

  
Com este número, a revista “Percursos & Ideias” inicia um percurso inovador em que, 
para além da reorganização da sua estrutura interna, dá prioridade, através da net, à sua 
divulgação junto da uma comunidade alargada de investigadores, professores, estudantes, 
responsáveis institucionais e de todos quantos se interessam pela diversidade e pertinência 
das temáticas científicas que a inspiram. 

De uma forma ou de outra, são os referenciais epistemológicos das ciências sociais e 
humanas, entre outras, como a sociologia, a psicologia, a economia, a gestão e o Direito 
que constituem o suporte concetual das reflexões e incursões problematizadoras que 
visam a operacionalização da atividade prática e a sua avaliação crítica. Os artigos oscilam 
assim, frequentemente conciliando-os, entre os patamares mais abstratos e os pragmáticos 
da investigação, desafiando quantas vezes também o leitor para operar as respetivas 
conexões, inclusive a partir da sua experiência, das suas dúvidas, dos seus projetos e dos 
seus estudos anteriores. 

A revista “Percursos & Ideias” tem, pois, como seus autores quem nela escreve e quem a 
lê. Assim continuará. É por isso que se agradece o envio de contributos, os quais tanto 
podem ser propostas de novos artigos como opiniões e sugestões que, com certeza, 
permitirão otimizar esta publicação que, tendo 24 anos, prosseguirá, com redobrado 
empenho, o seu percurso com renovadas ideias. 

  Editorial 

  
With the current issue, "Percursos & Ideias" takes an innovative path in which, in addition 
to reorganizing its internal structure, it gives priority, through the Internet, to disseminate 
its content to a broader community of researchers, teachers, students, institutional leaders, 
and of all those who are interested in the diversity and relevance of the scientific themes 
that inspire it. 

The epistemological references of the social and human sciences, such as sociology, 
psychology, economics, management, and law, form the conceptual support of the 
reflections and problematizing incursions that aim at operationalizing the practical activity 
and its critical assessment. The articles thus oscillate, often reconciling them between the 
most abstract and pragmatic levels of research, challenging the reader as often as possible 
to operate the respective connections from their experience, doubts, projects, and 

previous studies.  

Hence, the journal's authors are those who write and read it. So it will remain. That is why 
we are grateful for the submission of contributions, which can be proposals for new 
articles as well as opinions and suggestions that will undoubtedly make it possible to 
improve this publication which, being 24 years old, will persist, with redoubled 
commitment, its path with renewed ideas... 
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