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Núcleo de Estudos em Ciências Empresariais (NECE-UBI)

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas – Universidade da Beira Interior
Quem Somos

Missão

O NECE-UBI é uma unidade de investigação integrada no Departamento de Gestão e Economia, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (FCSH) da Universidade da Beira Interior (UBI) e financiada pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT)(UIDB/04630/2020). Atualmente, o NECE agrega 57 membros, dos quais
43 investigadores integrados e 14 colaboradores.

Catalisar e produzir pesquisas pioneiras em ciências
empresariais, económicas e financeiras, integrando conhecimentos e métodos específicos destas disciplinas.

Linhas de Investigação

João Ferreira,
coordenador do NECE

Avaliação

Coordenação:
João J. Ferreira (Ph.D.)

Vice Coordenação:
Ricardo G. Rodrigues (Ph.D.)

Empreendedorismo, Competitividade e Inovação
Cristina Fernandes (Ph.D.)

Gestão Organizacional – Paulo Duarte (Ph.D.)

Economia e Finanças – António Marques (Ph.D.)

Objetivos
• Alcançar um elevado nível de mérito científico;
• Promover a qualidade na pesquisa;
• Desenvolvimento de novas redes de colaboração;
melhorar a sua posição na frente de pesquisa internacional;
• Apoiar a investigação com ligação às empresas e outras instituições da região;
• Incrementar o nível de internacionalização;
• Disseminação da investigação;
• Fazer parcerias para investigação, e formação avançada; e
• Envolvimento em projetos de investigação.

Outras Atividades
O NECE apoia os investigadores em:
• Organização de seminários de investigação;
• Candidaturas a projetos nacionais e internacionais;
• Inserção em redes internacionais de investigação;
• Participação em encontros científicos; e
• Envolvimento em projetos de investigação.

Em 2019, a avaliação FCT, efetuada por um painel internacional atribuiu ao NECE
a classificação

“Very Good”

Esta classificação é uma prova de reconhecimento da qualidade e da notoriedade científica, permitindo ao NECE reforçar a notoriedade no panorama nacional e
internacional.

Prioridades Estratégicas
A) Aumentar a produtividade científica de qualidade, construindo e disseminando conhecimento;.
B) Contribuir para disseminar atividades de pesquisa e transferência de conhecimento;
C) Intensificar as relações Academia-Indústria como estratégia regional; e
D) Realizar atividades de formação de nível avançado.

Projetos em curso
• U-Value Project;
• Bio-Al – Biohealth Gear Box Alliance;
• SPRING – Erasmus +;
• GEM-EUROACE;
• TWINE; e
• Projeto CRECEER

Contactos:
E-mail: mcampos@ubi.pt
Web: https://www.ubi.pt/entidade/NECE
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