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Chamada para capítulo de livro 
“Desafiando a GRH nas Organizações pós-covid” 

 
1. Introdução 
 
Os desafios e as alterações que a pandemia está a antever, na forma de organização 
do trabalho e na gestão das pessoas, impõem refletir sobre as melhores práticas de 
RH, nas mais diversas áreas de intervenção. A discussão com diversos especialistas, 
sobre investigações científicas em curso ou trabalhos de intervenção organizacional, 
possibilitará identificar os diversos caminhos a seguir na possível preparação  das 
organizações para uma fase pós-pandémica.  
 
2. Objetivos 
 
A submissão de capítulos originais sobre as áreas temáticas indicadas, devem 
apresentar uma reflexão crítica baseada em estudos de investigação científica ou 
trabalhos de intervenção organizacional, suportados em revisão de literatura, numa 
perspetiva de antevisão dos contextos organizacionais pós-covid. 
 
3. Natureza das publicações 
 
Os capítulos a serem publicados serão revistos por pares e passam por uma fase de 
submissão do Resumo da investigação/intervenção nas áreas temáticas abaixo 
consideradas. A aceitação dos capítulos terá por critério a relevância do conteúdo 
apresentado de acordo com a temática indicada. Apesar de ser, obrigatoriamente, um 
trabalho original, não publicado anteriormente, o autor poderá refletir sobre um 
conjunto de trabalhos previamente já publicados, desde que devidamente 
fundamentada a sua referência. Poderá igualmente ser submetido um capítulo que 
reflita sobre intervenções organizacionais convenientemente fundamentadas e com 
resultados previstos ou já atingidos. A aceitação do Resumo do capítulo submetido, 
a posterior solicitação de revisão e a eventual aceitação do mesmo, será da 
responsabilidade de uma Comissão de Revisores (em blind-review). Os capítulos 
podem ser escritos em inglês ou em português, respeitando as normas da APA ao 
nível da organização, formatação e citação. 
 
4. Comissão de Revisores 
 
Professor Doutor Albino Lopes (ISMAT) 
Professora Doutora Carla Gomes da Costa (ISMAT) 
Professor Doutor Carlos Rouco (ULHT - Lisboa) 
Professora Doutora Carla Magalhães (ULP - Porto) 
Professor Doutor Alfonso Vargas-Sanchéz (Universidade de Huelva) 
Professor Doutor António Abrantes (ICN Business School) 
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Professor Doutor Aristides Ferreira (ISCTE-IUL) 
Professora Doutora Carolina Machado (Universidade do Minho) 
Professor Doutor Jorge Gomes (ISEG - Universidade de Lisboa) 
Professora Doutora Manuela Faia Correia (Universidade Lusíada - Lisboa) 
Professora Doutora Sónia Gonçalves (ISCSP - Universidade de Lisboa) 
Professora Doutora Teresa Batista Lima (Universidade Federal do Ceará) 
 
5. Áreas Temáticas 
 
A. Criatividade, Inovação e Empreendedorismo 
B. Práticas de GRH e Gestão Estratégica  
C. Promoção da Saúde e Bem-estar organizacional 
D. Digitalização, people analytics e inteligência artificial - impacto na GRH 

 

6. Datas importantes 

2ª FASE de Submissão 

a) Submissão do Resumo (máximo de 500 palavras + Referências). Data limite de 
entrega: 30 de abril de 2021 

b) Comunicação do resultado da submissão do Resumo. Data de comunicação: 
até 15 de junho de 2021 

c) Submissão do capítulo (entre 5000 e 9000 palavras e até 18 páginas). Data 
limite de entrega: 15 de agosto de 2021 

d) Notificação da aceitação do capítulo ou solicitação de revisão. Data de 
comunicação: até 31 de setembro de 2021 

e) Submissão final dos capítulos revistos. Data de submissão: até 18 de outubro 
de 2021 

f) Notificação final de aceitação. Data de notificação: até 18 de novembro de 2021 

Nota: Os Autores que submeteram Resumos na 1ª fase de submissão, após notificação da 
aceitação dos mesmos, poderão REQUERER que se apliquem as datas indicadas nas 
alíneas c); d); e) e f) da 2ª fase de submissão, ao invés das datas da 1ª fase, 
manifestando essa intenção à Comissão de Revisores, por email. (call.grh@ismat.pt) 

1ª FASE de Submissão 

a) Submissão do Resumo (máximo de 500 palavras + Referências). Data limite de 
entrega: 15 de março de 2021 

b) Comunicação do resultado da submissão do Resumo. Data de comunicação: até 
03 de abril de 2021 

c) Submissão do capítulo (entre 5000 e 9000 palavras e até 18 páginas). Data limite 
de entrega: 30 de abril de 2021 

d) Notificação da aceitação do capítulo ou solicitação de revisão. Data de 
comunicação: até 15 de junho de 2021 

e) Submissão final dos capítulos revistos. Data de submissão: até 30 de junho de 
2021 

f) Notificação final de aceitação. Data de notificação: até 30 de julho de 2021 

mailto:call.grh@ismat.pt
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7. Editores 
 
Professor Doutor Albino Lopes 
Professora Doutora Carla Gomes da Costa 


