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Missão e Objectivos  

A Revista EXEDRA, propriedade da Escola Superior de Educação de Coimbra, (ESEC) 

assume-se, tal como a etimologia do seu nome, como um espaço de encontro e conversa 

entre homens e mulheres de saber. Pretende servir a sociedade e a cultura portuguesas 

através da promoção do intercâmbio científico, académico e artístico entre instituições e 

elementos representantes da comunidade educativa nacional e internacional.

A EXEDRA aceita trabalhos académicos originais(1), sendo os artigos publicados, 
da exclusiva responsabilidade do (s) seu (s) autor (es). Os trabalhos situam-se nas áreas 
científicas da Educação/Formação, das Artes e Humanidades, da Comunicação e das 
Ciências Empresarias sob a forma de artigos, revisões de investigação e de críticas de 
literatura, sínteses, estudos de caso, comentários e ensaios.

Os artigos enviados pelos seus autores à EXEDRA serão objecto de apreciação, numa 
primeira fase, pelo Director e Conselho Científico da Revista e, numa segunda, serão alvo 
de avaliação por dois “referees” independentes e sob a forma de análise “duplamente 
cega”. Neste caso, a aceitação de um e a rejeição de outro obrigará a uma terceira 
consulta. 

A revista Exedra publica números genéricos com numeração sequencial de acordo 
com a sua periodicidade semestral e números temáticos extra-numeração.

Forma e preparação de manuscritos 

Os trabalhos podem ser escritos em português, espanhol, francês e inglês no formato 

Word, em Arial, corpo de letra 12, com duplo espaço, não devendo ultrapassar as 40 

páginas A4 (3 cm de margem). As notas, de fim de página, em Arial 10 com um espaço 

entre linhas, deverão figurar no final do trabalho. As figuras (em formato jpg, png, ou 

gif) no corpo do texto devem aparecer em numeração árabe pela ordem de apresentação 

do texto, com título curto na parte inferior e, a negrito, em Arial 10. Os quadros deverão 

ser incluídos no corpo do texto com título curto na parte superior, a negrito, em Arial 10, 

espaço simples e no mesmo formato das figuras. 

Os artigos devem ter um título conciso, ser acompanhados de um resumo de 

1000 caracteres, incluindo espaços, em Arial 10, espaço duplo, em português e em 

inglês, acompanhados das respectivas palavras-chave (4 a 6).  Os artigos devem ainda 

ser acompanhados da identificação do (s) autor (es) (nome, morada, mail e filiação 

institucional).

Na primeira página do artigo (capa) deverão constar o título do artigo, o(s) nome(s) 

do(s) autor(es) (excluindo graus académicos), a filiação institucional, a morada e o mail. 

Deve também ser indicada em qual das áreas científicas da revista o manuscrito se insere: 

Educação/Formação, Artes e Humanidades ou Comunicação e Ciências Empresarias.
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Referências bibliográficas

A lista de referências bibliográficas deverá ser incluída no final do texto, em Arial 

10. No caso de mais de três autores devem ser todos indicados (não utilizar a expressão 

“et al”). A lista deverá ser organizada por ordem alfabética dos apelidos dos autores 

obedecendo ao formato dos seguintes exemplos:

a)  Livro: Bandura, A. (1977). Social learning theory. Oxford: Prentice-Hall.

b) Referências de artigos on-line: Kuhn, P.S. (1987). Alternative paradigms. 

Journal of Teaching, 34 (3), 7-56. Consultado em Janeiro 2005, htpp://www.apa.org/

journals/kuhn.html 

c) Capítulo de livro: Hughes, D., & Galinsky, E. (1988). Balancing work and family 

lives: research and corporate applications. In A. E. Gottfried & A. W. Gottfried (Eds), 

Maternal employment and children’s development (pp. 233-268). New York: Plenum.

d) Artigo: Hoyt, K. B. (1988). The changing workforce: a review of projections from 

1986 to 2000. The Career Development Quarterly, 37, 31-38.

Para esclarecer os casos não considerados nestes exemplos, os autores deverão 

consultar as normas de publicação da American Psychological Association (APA), última 

versão.

Citações

As citações deverão ser apresentadas com indicação de autor, data e localização 

(página).  

Submissão de artigos para publicação

A submissão de artigos para a EXEDRA deverá ser efectuada via e-mail,  anexando o 

ficheiro contendo o manuscrito em processador de texto Microsoft Word (*.doc) com as 

figuras e quadros numeradas de acordo com o formato solicitado.
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Editorial

O título desta publicação Comunicação nas Organizações pretende mostrar como 

o domínio dos estudos sobre a Comunicação se constitui, no presente, com olhares 

múltiplos, mas de modo nenhum divergentes nos seus objectivos fundamentais. É 

precisamente do resultado desta multiplicidade de saberes para o qual confluem os 

estudos acerca da comunicação nas organizações que dá conta este número da Revista 

Exedra.

A organização deste número temático espelha a complementaridade de áreas do 

conhecimento e de temáticas que confluem na formação que é ministrada há mais 

de uma década pela Escola Superior de Educação de Coimbra, na sua licenciatura 

de Comunicação Organizacional. O reconhecimento da especificidade do ensino 

superior politécnico enquanto formação de cariz profissionalizante trouxe para o 

centro de interesse a compreensão do fenómeno da comunicação aplicada ao universo 

organizacional, a sua expressão através das diferentes profissões que emergem num 

vasto domínio que contempla a gestão das pessoas (colaboradores), a divulgação de um 

produto ou de um serviço e ainda a construção e a transmissão da identidade corporativa 

de uma organização. Os oito artigos deste número temático revelam diferentes linhas de 

pesquisa e investigação que contribuem para adequar e dar resposta aos desafios que os 

mercados e a sociedade colocam actualmente aos comunicadores das organizações.

No primeiro artigo, A responsabilidade social das empresas: Incursão ao conceito e suas 

relações com a cultura organizacional, as autoras Alexandra Leandro e Teresa Rebelo 

reflectem em torno da responsabilidade social das empresas enquanto conjunto de 

políticas e práticas concertadas, alinhadas com os objectivos estratégicos das mesmas, 

que pretendem dar resposta às exigências internas, do mercado e da comunidade, 

tendo como diapasão o interesse comum. Assim, sabendo que as empresas socialmente 

responsáveis têm de ter como princípios de actuação a ética, a qualidade e a geração de 

valor, as autoras propõem a necessidade de clarificar, por um lado, o próprio conceito 

de responsabilidade social e, por outro, de explorar a relação entre este e a cultura 

organizacional.

No artigo, Work-Life Balance: Condições de trabalho facilitadoras da integração do 

papel profissional e familiar, Cláudia Andrade refere e analisa os primeiros estudos 

efectuados sobre o tema das relações trabalho-família destacando o papel do conflito 

entre o exercício do papel profissional e familiar e suas repercussões ao nível individual, 

profissional, familiar e social. Na segunda parte a autora apresenta um conjunto de 

estudos que denotam o modo como as organizações, através suas políticas, podem actuar 

no sentido de criarem condições que, não só potenciam a redução dos níveis de conflito 

trabalho-família como o exercício concomitante dos diferentes papéis de vida integrado 
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na óptica do Work-Life Balance.

Daniel Gomes, Joana Lobo Fernandes e Rosa Sobreira, no artigo Promoting a path 

for organizational competitiveness: the role of Internal Communication partem de uma 

investigação efectuada numa organização para avaliar a pertinência de averiguar o 

poder preditivo da Comunicação Interna na qualidade de algumas relações individuo-

organização. Os autores concluem que a comunicação interna influencia positivamente 

a forma como se entende a equidade de procedimentos na organização, o que levará 

ao estabelecimento de um vínculo afectivo entre colaboradores e a sua organização, 

donde se extrai a existência de mais-valias da articulação das práticas profissionais de 

comunicação interna e de gestão de recursos humanos beneficiando os públicos internos 

das organizações.

O autor Gil Baptista Ferreira, no seu artigo Qual o papel do jornalismo nas democracias 

contemporâneas, propõe-se discutir o papel do jornalismo público na relação que 

estabelece com as instituições democráticas contemporâneas. Para esse fim, toma como 

principais referências o modelo de democracia deliberativa e as expectativas geradas 

nas últimas décadas pela ideia de jornalismo público (ou cívico), para, a partir daqui, 

avaliar a compatibilidade entre os dois paradigmas. Conclui que o papel dos jornalistas 

na promoção da democracia assume hoje uma natureza diferente e possui um campo de 

acção mais restrito do que os defensores do jornalismo público acreditam.

Nas Perspectivas sobre os discursos da comunicação pública da ciência, Joana Lobo 

Fernandes vem analisar o exercício da comunicação pública da ciência enquanto relação 

de comunicação entre produtores e utilizadores do conhecimento científico indicando 

de que modo esse exercício reproduz e sustenta, predominantemente, a existência de um 

fosso cognitivo que vem inibindo o reconhecimento da necessário complementaridade 

de saberes, científico e leigo. Conclui indicando que o campo da divulgação científica 

coloca na agenda a necessária redefinição do sujeito sugerindo a vantagem de o entender 

enquanto parte interessada no processo.

No artigo, O mix de comunicação das marcas de moda, João Morais discute a importância 

que a comunicação de marketing tem para uma marca de moda. O autor explora as 

diferentes ferramentas e formatos que poderão ser usados para comunicar as ditas marcas 

de modo a transmitir uma identidade e um posicionamento que potencie uma imagem 

de marca forte e distintiva. Deste modo, promove a reflexão em torno das práticas, tal 

como estas se exercem em meio empresarial e enuncia igualmente as tendências futuras 

da comunicação de marketing, cruzando-as com os desenvolvimentos mais recentes da 

Comunicação em geral e da comunicação aplicada à estratégia mercadológica. 

José Pedro Cerdeira e Paula Neves, no artigo, Confiança, Cidadania e Responsabilidade 



10

exedra • número especial • 2011

Social nas Organizações, tomando como ponto de partida a discussão da natureza do 

processo de globalização e das suas consequências na erosão do contrato social de 

confiança entre as empresas e outras instituições, defendem um novo entendimento 

para a concepção estratégica da responsabilidade social nas organizações, no qual o 

desenvolvimento de boas práticas orientadas pela partilha dos valores da confiança e da 

cidadania desempenhe um papel central. reconhecendo que a dinâmica e o sucesso de 

uma economia depende directamente, entre outros, de instituições democráticas livres e 

de sociedades civis participativas.

No último artigo, Rosa Sobreira analisa a passagem do paradigma das Relações 

Públicas para o da Comunicação estratégica das Organizações, integrando numa reflexão 

sobre o campo das ciências da comunicação nas últimas décadas do século XX, onde se 

assiste a um processo de fragmentação intenso, com o aparecimento de múltiplas formas 

de relacionamento com os públicos organizacionais, ferramentas de comunicação 

inovadoras e novas concepções sobre o que deve ser a comunicação no contexto 

organizacional. Conclui que a emergência de um novo paradigma comunicacional está 

centrada na integração e no alinhamento estratégico da comunicação das organizações.

É nosso desejo que este volume temático se constitua como denominador comum 

numa área do conhecimento que é por definição aberta a diferentes disciplinas de estudos 

e perspectivas de análise. E que traduza a pluralidade de olhares que na Escola Superior 

de Educação de Coimbra entendem e constroem a Comunicação Organizacional.

Coimbra, 30 de Março de 2011

Maria Cláudia Perdigão Andrade

Joana Lobo Fernandes

José Pedro Cerdeira


