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EDITORIAL

A revista Percursos & Ideias assume um caráter fortemente interdisciplinar, o que lhe permite ir ao encontro de
interesses nem sempre coincidentes mas muitas vezes complementares. Parece-nos, aliás, que a especialização
não colide com o cruzamento de perspetivas e conhecimentos, proporcionando, muito pelo contrário, a emergência
de campos novos do saber e a resposta a necessidades ditadas pela própria dinâmica do real.
O que acaba de ser acentuado não retirou à organização da revista, todavia, a sua estruturação em cadernos,
correspondendo a cada um deles uma área de investigação e de intervenção. Será assim enriquecedor que, na
leitura do presente número, se surpreendam tanto as singularidades de cada domínio como a transversalidade de
alguns modelos e conceitos, desde logo a ideia de complexidade organizacional que subjaz hoje em dia a todos os
esforços de apropriação e desenvolvimento de processos. É neste contexto que, de uma forma direta ou indireta,
podemos surpreender expectáveis ou inesperadas conexões, por exemplo, entre o marketing e o trabalho social,
do direito com os recursos humanos ou das relações internacionais com o turismo e com todas as abordagens
disciplinares anteriores.
Os artigos desta revista, sujeitos à apreciação prévia de especialistas, espelhando a atividade investigativa do
ISCET, não se restringem contudo a esta, abrindo-se cada vez mais aos contributos nacionais e internacionais
de todos e todas que pretendem divulgar os resultados das suas pesquisas junto das comunidades científicas
próprias ou próximas, disponibilizando ainda os mesmos junto de professores, estudantes e profissionais ligados
aos respetivos setores.
Numa época como a nossa, profundamente marcada por uma crise que de iminente passou a imanente, eis que o
labor científico partilhado constitui uma fonte de esperança na transformação consequente das sociedades e, por
isso, uma obrigação ditada pela deontologia de quem tendo acesso à cozinha do conhecimento não pode deixar de
o servir a toda a Humanidade. Em nome do bem-estar e da felicidade.

O Diretor
Adalberto Dias de Carvalho

