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EDITORIAL
A Revista Científica da Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova
– GESTIN – criada em 2002, retoma neste número a sua periodicidade
semestral. Nos últimos anos, por razões editoriais, optou-se pela publicação
de números duplos, mantendo válidos, porém, os objetivos que motivaram/
motivam a existência da Revista: estimular a produção científica e a difusão
das pesquisas efetuadas por docentes e discentes, nas áreas das Ciências Sociais e do Comportamento, do Direito, da Gestão e do Turismo.
As Ciências Sociais e do Comportamento apresentam, nesta edição,
três artigos que recomendamos à leitura: INTERVENÇÕES PARA O
DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇA EM ENFERMAGEM:
UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA, através do qual
Bruno Carvalho, Nuno Rebelo dos Santos e Leonor Pais identificam e
caracterizam a investigação científica realizada na última década sobre as
intervenções que visam o desenvolvimento de liderança em enfermagem.
A SATISFAÇÃO DOS UTENTES FACE AOS SERVIÇOS DESCENTRALIZADOS DE SEGURANÇA SOCIAL: ESTUDO DE
CASO SOBRE A REDE LOCAL DE INTERVENÇÃO SOCIAL
(RLIS), um estudo realizado por Marisa Ferreira, Paulo Vieira e Paulo
Morão, que evidencia a importância da descentralização na satisfação dos
utentes, principalmente por proporcionar vantagens na redução de custos
e tempo de deslocação, bem como na facilidade e comodidade de acesso ao
serviço.
A GESTÃO DA PSICOLOGIA DO DESPORTO E O CONTEXTO PRISIONAL, um tema desenvolvido por Rita Rodrigues, Luís Maia,
Jorge Santos e Sofia Silva, que expõe o estado da arte da Psicologia do Desporto, enquadrando o seu impacto em contexto prisional. Apresenta ainda
uma reflexão sobre o impacto da pandemia Covid-19 no contexto prisional.
Na área do Direito, Rui Luís elabora uma REFLEXÃO SOBRE O
EFEITO DO RECURSO DA DECISÃO FINAL DO PROCESSO
PRINCIPAL OBTIDO POR CONVOLAÇÃO DO PROCESSO
CAUTELAR, a fim de verificar se a proposta de alteração se encontra em
consonância com o princípio da tutela judicial efetiva e se é adequada para
proteger os interesses de todos os intervenientes.
No campo da Gestão encontramos, neste número, cinco artigos: AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA IMAGEM NA VILA DE MÉRTOLA,
um estudo desenvolvido por Ana Lúcia Horta, Carlos Conceição e Sónia
Vieira, que aborda a importância das ferramentas de marketing no estudo
da identidade dos lugares, em particular o impacto da imagem da vila de
Mértola para o seu desenvolvimento.
DETERMINANTES DO PREÇO DE MERCADO DAS
AÇÕES: EVIDÊNCIA EMPÍRICA PARA O PSI 20, no qual Luís
Costa, Alexandrino Ribeiro e Cândida Machado analisam o impacto de
indicadores específicos e externos às empresas que integram o principal
índice da Euronext Lisbon, o PSI 20, na determinação da variação anual
do seu preço de mercado.
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PAPEL DOS RECURSOS INTANGÍVEIS E DA INOVAÇÃO PARA A COMPETITIVIDADE, em que Margarida Rodrigues, Rui Silva e Cidália Oliveira discutem o desenvolvimento dos Recursos Humanos como veículos condutores para a criação de inovação nas organizações
e, consequentemente, para a obtenção de vantagens competitivas sustentáveis.
DETERMINANTES DA RENTABILIDADE DOS CAPITAIS PRÓPRIOS: O CASO
DAS EMPRESAS NÃO FINANCEIRAS EM PORTUGAL, através do qual Nuno Coimbra,
Alexandrino Ribeiro e Estela Vilhena examinam algumas variáveis explicativas da rentabilidade
das empresas não financeiras em Portugal, obtendo resultados diferenciados para as pequenas,
médias e grandes empresas.
THE PERCEPTION OF BABY-BOOMERS, GENERATION X AND MILLENNIALS
TO THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN RECRUITMENT AND SELECTION PROCESSES, em que as autoras Tatiana Gonçalves, Ana Pinto e Sara Nunes estudam a
perceção das diferentes gerações em relação à utilização da inteligência artificial nos processos de
recrutamento e seleção, reconhecendo a relevância da variável em estudo.
Agradeço aos autores os contributos relevantes que agora vos convido a conhecer.
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