
este número duplo da RPBG gostaríamos de destacar dois acontecimen-
tos mediados por 200 anos, mas que testemunham a estreita ligação
que continua a unir Portugal e o Brasil, desde os tempos de Cabral.

A Comemoração da ida da corte portuguesa para o Brasil em
1808 não podia deixar de ser assinalada pela revista, mesmo que não seja
um tema directamente ligado às problemáticas da gestão.

A este propósito publicamos um artigo de um autor brasileiro e outro de
um autor português.

O texto de Aluizio Alves Filho centra-se no processo de formação e con-
solidação do Estado brasileiro, analisando o período histórico que decorre
de 1808-1889.

O artigo de José Manuel Freire Nogueira tem como enfoque os dilemas
estratégicos que Portugal teve que enfrentar na crise de 1807/1808 ao ser
confrontado com os interesses antagónicos da Inglaterra e da França.

Não versando estritamente assuntos de gestão estes textos são um bom
contributo de análise ao nível macro, ajudando-nos a compreender como as
decisões neste patamar condicionam os níveis organizacionais.

A realização do 2.º Encontro Luso-Brasileiro de Estratégia que teve lugar
no ISCTE, no mês de Novembro de 2008, decorreu de modo muito promis-
sor para o estreitamento da reflexão conjunta sobre os desafios que se colo-
cam às organizações e empresas dos nossos países.

Editamos neste número dois textos apresentados nesse encontro e no próximo
daremos lugar a mais três ou quatro comunicações seleccionadas desse evento.

O próximo encontro está programado para Fortaleza e aí teremos opor-
tunidade de aprofundar a investigação conjunta sobre o tecido empresarial
dos dois países.

Para além dos artigos referidos, o leitor encontra ainda outros temas actuais
tais como – os hábitos de compras e o uso de lista de compras; a investi-
gação em Contabilidade de Gestão; o relacionamento bancário e o finan-
ciamento das PME; a gestão dos cuidados integrados no sector da saúde,
ou ainda, o habitual artigo da MIT Sloan Management Revue que se centra
na previsão dos comportamentos dos consumidores.

Um vasto conjunto de temas que decerto merecerão a atenção dos nos-
sos leitores.
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