
 

 
Caro colega, 

 

Como Presidente da Comissão Organizadora do XXIX Congresso da Associação Cientifica de Economia y 
Dirección de Empresa, que se celebrará de 16 a 18 de Junho na Faculdade de Economia e Empresa da 
Universidade da Corunha, Espanha, com o lema: “ Globalização em ambientes de complexidade e 
incerteza”. 

Estamos a trabalhar para conseguir que o nosso congresso anual não seja unicamente um ponto de 
encontro de professores e investigadores no âmbito da Direcção e Administração de Empresas, mas 
tambiem como apresentação da nossa cidade nomeadamente desde o ponto de vista social, cultural e 
inclusivé  gastronómico. Para cumprir este objectivo ofereceremos um programa social, com actividades 
diversas para acompanhantes e congressistas. 

Como é costume, o formato do congresso estará estructurado mediante sessões plenárias, 
comunicações, mesas interactivas e workshops de doutoramento, que englobam o debate sobre temas 
tão diversos como criação de empresas, direção de operações,empresa familiar, direção internacional, 
estratégia, finanças, governo corporativo, gestão da inovação, marketing, recursos humanos, empresa 
e sociedade e inovação docente. 

Continuamos a trabalhar para fazer do nosso congresso um ponto de encontro internacional, pelo que 
as línguas oficiais serão o inglês e o espanhol.  

Brevemente estará aberto o website do congresso, o qual irá sendo actualizado periódicamente.  

www.acede.org/congreso/2019 

Pode-se contactar com a organização do congresso no mail: sistema@congresoacede.org 

Aproveitamos para informar de algumas datas fundamentais: 

 Período de recepção de trabalhos: De 26 de Novembro de 2018 a 22 de Janeiro de 2019. 
Prorrogação do prazo de recepção de trabalhos: até 18 de Fevereiro de 2019. 

 Confirmação de trabalhos aceites: 18 de Março de 2019. 
Prorrogação do prazo de confirmação de trabalhos aceites: até 25 de Março de 2019. 

 Inscrição a preço reduzido. Até ao 26 de Abril de 2019. 
 Data de realização do Congresso: De Domingo 16 de Junho a terça-feira 18 de Junho de 2019. 

 
Esperamos contar consigo na Corunha “Ciudad en la que nadie es forastero”. 

Com os melhores cumprimentos. 
 
 
Rafael María García Rodríguez 
Professor Catedrático 
Presidente da Comissão Organizadora 


