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A Dinâmica, numa visão abrangente de dimensão (variável) caracterizadora 
dos sistemas físicos, biológicos e sociais é, sem margem para dúvidas, 
um campo fundamental e vasto de investigação susceptível de produzir 
resultados que nos ajudam a compreender, a explicar e a prever melhor o 
Mundo que nos rodeia.

No âmbito das Ciências Económicas e Empresariais, o estudo da Dinâmica 
no quadro da análise processual continua (e continuará certamente) a ser 
pautado por incompreensões, desconhecimentos e surpresas que relançam, 
de forma consecutiva, o interesse por esta variável de transversalidade 
disciplinar, e a urgência permanente de mais e melhor conhecimento sobre 
este assunto.

Mas é também no domínio teórico-conceptual, nos conteúdos e operadores 
lógicos de várias (sub)disciplinas da Gestão e da Economia, nas abordagens 
paradigmáticas e frameworks desenvolvidos recentemente, que a Dinâmica 
tem vindo a reforçar a sua influência.

Este livro apresenta um conjunto de matérias produzidas por cerca de vinte 
investigadores de seis países diferentes. Nos seus domínios específicos, 
eles vêm desenvolvendo, alguns deles já há décadas, trabalhos de elevado 
interesse e pertinência para o leitor.
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 […] Neste caso, aqui temos uma leitura 
que se faz com toda a satisfação e mais, 
comporta em si a qualidade da visão ca-
leidoscópica, pelo contributo de variadas 
perspectivas que soube buscar nas fontes 
certas, tão própria de uma pessoa cuja ma-
nifestação cultural é evidentemente activa, 
curiosa, por natureza insatisfeito com cada 
verdade que acaba de descobrir, levando-o de 
imediato à conscientização de que, e como 
que seguindo a maiêutica socrática, «sabe 
que nada sabe». É essa incessante busca de 
conhecimento, a dúvida sistemática que quer 
ver esclarecida, a busca por sua melhoria in-
terior e o seu evidente prazer em divulgar e 
partihar conhecimento científico que fazem 
deste organizador/autor e desta obra uma 
mais valia neste campo do saber. […]

Professor Doutor Emmanuel Sabino
(excerto do Prefácio à edição 

brasileira desta obra)
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