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Fundado em 2017, o REMIT (Research on Economics, Management and Information
Technologies) é uma unidade de investigação da Universidade Portucalense. Baseado
numa perspectiva multidisciplinar e interdisciplinar, procura responder a desafios
societais através de uma abordagem holística envolvendo um conjunto alargado de
áreas científicas, tais como a Economia, a Gestão, as Tecnologias de Informação, o
Turismo, o Património e a Cultura. Assente na produção de conhecimento científico
avançado, o REMIT tem o enfoque especial na sua aplicação à resolução de questões e
desafios reais, tendo como orientações estratégicas:

 a compreensão do ambiente local, nacional e internacional;

 o desenvolvimento de atividades orientadas para a prática profissional, 
nomeadamente, no mundo empresarial.

MISSÃO

Realização de investigação avançada internacional e comparativa, tanto fundamental 
como aplicada …
… enquadrada por uma abordagem de desenvolvimento sustentável sobre temas 
económicos, tecnológicos, sociais e culturais
… interagindo com os diferentes stakeholders: academia, empresas, entidades 
governamentais, …
… associada à publicação e formação
… orientada para a criação de valor económico e social para as comunidades locais e 
para a sociedade em geral
…. com o objetivo de produzir e divulgar conhecimento científico original sobre 
mudanças/desafios societais, com enfoque nas empresas e territórios.
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ORGANIZAÇÃO

Comissão Diretiva

A Comissão Diretiva do REMIT é composta
pelo diretor 
pelos coordenadores dos grupos de investigação (João Carvalho e Sónia Rolland Sobral)
por um representante dos investigadores integrados (Fernando Moreira)
por um representante dos doutorandos (Manuel Névoa)

Comissão Externa de Acompanhamento

William Gartner (Babson College – EUA)
Larissa Batrancea (Babeş-Bolyai University – Roménia)
Parikshat Singh Manhas (University of Jammu – Índia)

Conselho Científico

Constituído por todos os membros doutorados que fazem parte da unidade de I&D, 
independentemente do seu estatuto de membro.

Refiram-se ainda os doutorandos do 3º ciclo de estudos em Ciências Empresariais, curso de 
Doutoramento associado ao REMIT, que desde o 1º ano são considerados membros “colaboradores” 
da unidade de investigação.

As atas das reuniões destes órgãos encontram-se disponíveis para consulta na página do 
REMIT (“área reservada” (https://remit.upt.pt/area-reservada-investigadores-remit/).
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GRUPOS DE INVESTIGAÇÃO

Territórios e Organizações para o Desenvolvimento 
Sustentável (TODS)

Este grupo de investigação reúne conhecimentos e competências
diversificadas presentes na Universidade Portucalense, fundamentalmente
em dois dos seus departamentos: Economia e Gestão e Turismo, Património e
Cultura. A abordagem aos diferentes temas é assumidamente multi e
interdisciplinar, sendo estudado o modo como as organizações empresariais
ou do terceiro sector se desenvolvem e criam valor económico e social,
contribuindo assim para o desenvolvimento sustentável do território físico,
social e humano. Na base de todas as questões estudadas, encontram-se os
grandes desafios estratégicos enfrentados pelas organizações e agentes
económicos que formam o território, integrando áreas como o turismo e o
património nas questões basilares da gestão e estratégia empresarial.

João Carvalho
Coordenador
joao.carvalho@upt.pt

Transformação Digital e Inovação nas Organizações 
(TDIO)

Este grupo de investigação procura estudar e promover o uso emergente e
inovador, e a adoção e exploração, de tecnologias de informação em
diferentes contextos organizacionais e sociais, bem como na condução de
esforços de digitalização a todos os níveis das organizações. O grupo
desenvolve conhecimento fundamentado (por exemplo, modelos, métodos,
técnicas, ferramentas e aplicativos) para abraçar a inovação e digitalização das
organizações. É igualmente investigado o modo como o desenvolvimento da
transformação digital e inovação nas organizações promove a
sustentabilidade das diferentes atividades e qual a importância da educação
neste contexto de mudança.

Sónia Rolland Sobral
Coordenadora
scrls@upt.pt
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GABINETE DE APOIO 
À INVESTIGAÇÃO (GAI)

Na dependência da Vice-Reitoria para a Investigação, o GAI tem por missão
apoiar a atividade de investigação da Universidade Portucalense,
nomeadamente a gestão das unidades de investigação e a preparação,
gestão e promoção dos resultados dos projetos de investigação.

As tarefas do GAI são:

 Apoio à gestão das unidades de investigação

 Promoção da participação das unidades de investigação e dos 
investigadores em redes nacionais e internacionais de investigação

 Identificação e disseminação interna, de oportunidades de 
financiamento à investigação científica no âmbito nacional e 
internacional

 Apoio à preparação, submissão e acompanhamento de candidaturas a 
programas de investigação

 Apoio na interface de ligação às empresas para o desenvolvimento de 
investigação aplicada

 Apoio à execução e à gestão de projetos de investigação

 Divulgação, interna e externa, de resultados de investigação

 Produção de relatórios sobre a atividade de investigação na UPT.

Contacto:
Catarina Morais
gai@upt.pt
Ext: 2631
Tel: 93 30 30 301
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CATEGORIAS DE
MEMBROS

O REMIT é constituído por membros integrados e colaboradores

INTEGRADOS

Todos os docentes e investigadores doutorados da UPT, em regime de tempo integral, que
integrem projetos de investigação nas áreas científicas afetas à unidade de I&D, desde que
cumpram o critério de produtividade científica estabelecido pela Comissão Diretiva

COLABORADORES

Todos os investigadores que não cumpram o critério de produtividade científica estabelecido
pela Comissão Diretiva

Os investigadores doutorados contratados ao abrigo dos Concursos de Estímulo ao Emprego
Científico, ou de outros concursos e programas promovidos pela FCT, bem como os bolseiros
de pós-doutoramento com supervisão científica por membros integrados do REMIT, são
automaticamente integrados na unidade, na qualidade de investigadores doutorados
integrados, à data de início do seu contrato.

Os estudantes de doutoramento com orientação científica por membros integrados da
unidade de I&D são automaticamente integrados na unidade, na qualidade de investigadores
não doutorados integrados, até à conclusão e defesa pública da tese.

CRITÉRIO DE PRODUTIVIDADE CIENTÍFICA
Um valor mínimo total de 40 pontos em termos de produção científica, medido de acordo
com a metodologia do Sistema de Avaliação de Desempenho da UPT, num período de quatro
anos civis. A distribuição integrados/colaboradores é revista todos os anos.
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FINANCIAMENTO DE APOIO
À INVESTIGAÇÃO

Na última ronda de avaliação dos centros de investigação, o REMIT foi classificado pela FCT
(Fundação para a Ciência e a Tecnologia) com BOM. Em função disso, foi atribuído ao REMIT
um financiamento plurianual.

O REMIT tem disponibilidade para o financiamento do seguinte:

- fees para publicações em revista indexada
- inscrições em conferências com atas indexadas para apresentação de artigos
- deslocações e estadias associadas
- outras (análise caso a caso)

Note-se que, só são financiadas as publicações em revistas/atas de conferências indexadas na
Scopus ou Web of Science

Qualquer pedido de financiamento tem de incluir sempre os documentos
Pedido de Realização de Atividade (IMP_ID_02)
Pedido de Autorização de Despesa (IMP_AF_04)

Estes formulários estão disponíveis na página do REMIT, na “área reservada”
(https://remit.upt.pt/area-reservada-investigadores-remit/)

EXEMPLO (pedido do financiamento de deslocação e estadia para apresentação de artigo em
conferência com atas indexadas na Scopus ou Web of Science)

- IMP_ID_02
- IMP_AF_04
- Artigo a apresentar (incluindo a correta afiliação e aknowledgments)
- E-mail da aceitação do artigo
- Print screen da página da conferência (onde surja a indicação sobre indexação e valor da

inscrição)
- Print screen com simulação de viagem e estadia
- E-mail do respetivo Diretor de Departamento a autorizar a deslocação

Os pedidos devem ser enviados atempadamente para a Direção do REMIT, com conhecimento
do GAI e do coordenador do grupo de investigação respetivo.
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FINANCIAMENTO DE APOIO
À INVESTIGAÇÃO
(algumas notas relevantes)

Relativamente ao alojamento:

- estadia em hotéis de 3 estrelas (máximo) e fatura sem referência ao pequeno-
almoço

Relativamente às viagens:

- privilegiar a utilização de transportes públicos em detrimento da viatura
própria

Além disso:

- marcação de viagens e alojamento efetuada pela Universidade Portucalense
(Dr.ª Luísa Garrett – mlg@upt.pt)

- faturas com o NIF 501652280 (Universidade Portucalense – Infante D. Henrique)

- possibilidade de pagamento de ajudas de custo diárias (valores atuais):

Sem alojamento incluído Com alojamento incluído 

Nacional 50,20€ 25,10€

Internacional 89,35€ 62,54€

* Os pedidos de ajudas de custo e de pagamento de deslocação em
viatura própria exigem o preenchimento de um impresso próprio (vd. “área reservada”).
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DEVERES DOS MEMBROS
(questões importantes)

Todos os membros da Unidade de Investigação têm de mencionar o REMIT nas suas
publicações científicas, ou trabalhos de investigação, de acordo com as Normas para a
apresentação de assinaturas com indicação de afiliação dos autores, definidas pela Reitoria
(documento disponível na “área reservada” do site do REMIT, em https://remit.upt.pt/area-
reservada-investigadores-remit/) .

Em português:

Universidade Portucalense, Investigação em Economia, Gestão e Tecnologias da Informação,
REMIT, Porto, Portugal

Universidade Portucalense, Investigação em Economia, Gestão e Tecnologias da Informação,
REMIT, Rua Dr. António Bernardino Almeida, 541-619, P 4200-072, Porto, Portugal

Em inglês:

Portucalense University, Research on Economics, Management and Information
Technologies, REMIT, Porto, Portugal

Portucalense University, Research on Economics, Management and Information
Technologies, REMIT, Rua Dr. António Bernardino Almeida, 541-619, P 4200-072, Porto,
Portugal

E os agradecimentos / aknowledgments (exemplo para o financiamento Base)

Em português:

Este trabalho foi apoiado pelo Contrato Programa UIDB/05105/2020, financiado por fundos
nacionais através da FCT I.P.

Em inglês:

This work was supported by the UIDB/05105/2020 Program Contract, funded by national
funds through the FCT I.P
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DEVERES DOS MEMBROS
(questões importantes)

Em apresentações powerpoint têm de utilizar o template adequado, disponibilizado na “área
reservada” do site do REMIT: https://remit.upt.pt/area-reservada-investigadores-remit/

Na apresentação de trabalhos, os membros do REMIT têm de incluir os logos da Unidade de
Investigação, da FCT e da República Portuguesa (também disponibilizados no mesmo local).

Os membros do REMIT também devem participar ativamente nas atividades promovidas pela
Unidade de Investigação, nomeadamente, conferências, seminários de investigação, reuniões,
etc.

Para uma descrição mais pormenorizada dos direitos e deveres dos membros,
deve ser consultado o Regulamento das Unidades de Investigação, disponível na
página do REMIT
(“área reservada” (https://remit.upt.pt/area-reservada-investigadores-remit/)
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PROJETOS / ATIVIDADES
(algumas notas)

SEMINÁRIOS DE INVESTIGAÇÃO

- De cariz regular, constituem uma forma de divulgação e partilha da investigação realizada
no REMIT, promovendo internamente a formação de parcerias de investigação

DIA DO REMIT

- Realizado anualmente, pretende divulgar projetos de investigação realizados no âmbito
do REMIT, fazer um balanço das atividades desenvolvidas e servir de fórum de discussão
de ideias, incluindo em particular os alunos do Doutoramento em Ciências Empresariais

PROJETOS INTERNOS

- As propostas de projetos internos deverão ser submetidas ao REMIT, através do
preenchimento do formulário IMP_ID_01 (Proposta de projeto de investigação).
Este formulário está também disponível na “área reservada” do site do REMIT

- Todas as propostas devem vir acompanhadas de um orçamento

- Regularmente, devem ser entregues à Direção do REMIT relatórios sobre a execução dos
projetos/atividades (formulário IMP_ID_03 – Relatório de projeto de investigação, também
disponível na “área reservada” (https://remit.upt.pt/area-reservada-investigadores-remit/).

Na página do REMIT são regularmente colocadas “notícias” sobre as diferentes atividades
desenvolvidas (https://remit.upt.pt/noticias/). As atividades são igualmente divulgadas por e-mail a
todos os membros.
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Universidade Portucalense (Infante D. Henrique)
Rua Dr. António Bernardino de Almeida, 541
4200 – 072 Porto
Portugal
remit@upt.pt


