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APRESENTAÇÃO
A XESCOM - Red Internacional de Investigación de Gestión de la Comunicación é um
projeto de colaboração científica (R2016 / 019), financiado em regime de concorrência
competitiva pela Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria do
Governo da Galiza (Espanha), lançado em 2014, e que envolve quase cem investigadores
de universidades de todo o mundo: Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad de
Huelva e Universidad Carlos III de Madrid (Espanha); Universidade do Porto, Universidade
do Minho, Universidade da Beira Interior, Universidade Fernando Pessoa e Universidade
dos Açores (Portugal); University of Hull e University of Leeds (Reino Unido); Università
degli Studi di Firenze e Sapienza Università de Roma (Itália); Universidad Técnica
Particular de Loja, Universidad Técnica de Machala, Universidad Pontificia Católica del
Ecuador Sede Ibarra, Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí e CIESPAL (Equador);
Universidade Federal da Bahia e Universidade Federal de Santa Catarina (Brasil);
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Universidad Autónoma de Tamaulipas,
Universidad de Sonora e Universidad Autónoma de Chihuahua (México).
Desde 2015, a XESCOM organiza um simpósio internacional para promover o encontro
entre investigadores da área da comunicação e outras áreas relacionadas. A primeira
edição (2015) decorreu na cidade de Pontevedra, Espanha; a cidade de Quito, no
Equador, recebeu a segunda edição (2016); o terceiro simpósio (2018) decorreu na
Corunha, Espanha; e a cidade do Porto acolherá a quarta edição, em abril de 2019.
Este simpósio foi estruturado de forma a promover fóruns dedicados à pesquisa científica
e à análise da situação atual da gestão da comunicação nos media e nas organizações
empresariais e institucionais, numa perspetiva teórica, instrumental e empírica.
Pretende-se, neste sentido, abordar questões ligadas à gestão da comunicação, aos
avanços tecnológicos, à responsabilidade social dos media e a outras temáticas que,
todos os dias, se constituem como um constante desafio para os profissionais da área da
comunicação e áreas afiliadas.
Na edição de 2019, às principais áreas de trabalho da XESCOM juntam-se outros temas
como as indústrias criativas e o empreendedorismo na era digital. O quarto simpósio
decorrerá com a parceria e colaboração da IMMAA (International Media Management
Academic Association), do PIMENED (Projeto Integrado de Mentoria, Empreendedorismo e Modelos de Negócio em Edição Digital) e da Universidade do Porto.
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CALL FOR PAPERS
O simpósio da XESCOM acolherá conferências de especialistas e também comunicações
enviadas por investigadores de todo o mundo. Se pretende participar na edição de 2019,
que decorrerá na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, de 25 a 27 de abril, pode
submeter o seu trabalho com base nos seguintes temas:
- Media e comunicação nas indústrias criativas;
- Modelos de negócio e inovação da comunicação, media e cultura;
- Mercado, produção, gestão editorial e desafios do digital;
- A economia e gestão das artes e da cultura;
- Marketing em indústrias criativas e culturais;
- Empreendedorismo na comunicação, cultura e indústrias criativas;
- Desenvolvimento regional e clusters nas indústrias culturais e criativas;
- Cidades criativas, inteligentes e arte urbana;
- Tecnologia aplicada às indústrias da comunicação e cultura;
- Teorias e métodos em estudos de media, comunicação e cultura;
- Gestão da comunicação em contexto de diversidade cultural;
- Dinâmicas de produção e mercado da cultura, lazer e turismo;
- Políticas públicas na comunicação, media e indústrias criativas;
-Media e sustentabilidade das indústrias criativas em África;
- A televisão e o futuro do serviço público audiovisual;
- Media tradicional (imprensa, rádio e televisão), metamedia digital (blogs, sites,
plataformas), redes sociais generalistas e científicas;
- Jornalismo no ecossistema de convergência multiplataforma, multiscreen,
transmedia e mobilidade;
- Organização, gestão, modelos e formatos de debates eleitorais;
- Comunicação corporativa, política e institucional;
- Gestão de relações públicas;
- Responsabilidade social corporativa: estratégia, impacto, implementação, avaliação,
certificação e ação social;
- Publicidade tradicional ou novas formas de comunicação persuasiva, patrocínio,
mecenato, troca, “product placement”;
- Neurocomunicação e neuromarketing;
- Comunicação livre.

A submissão de resumos deverá obedecer às seguintes regras:
- Estar redigido em inglês, português, espanhol, galego, basco, catalão ou francês.
- Ter até 500 palavras;
- Referir título da comunicação;
- Referir autor/autores da comunicação;
- Referir universidade e/ou centro de investigação ao qual pertencem;
- Referir endereço de e-mail do autor/autores.

Após o fecho do prazo de submissão dos resumos, as propostas serão analisadas pelo júri
da edição de 2019 do simpósio da XESCOM. Posteriormente, os autores cujos trabalhos
forem aprovados serão contactados e poderão participar no simpósio. Como tal, após a
comunicação dos resultados, os autores deverão enviar os textos completos das
comunicações, que devem ser adaptados aos padrões editoriais.

Os trabalhos devem ser submetidos através dos endereços de e-mail:
xescom.19@gmail.com, paulo.faustino.immaa@gmail.com e valejand@udc.es

CALL FOR PAPERS - FASE EXTRA*
Envio de resumos:
até 30 de março de 2019
Comunicação da avaliação de resumos:
até 8 de abril de 2019
Envio da comunicação completa:**
até 12 de abril de 2019
Registo tardio:
até 10 de abril de 2019
Realização da conferência:
de 25 a 27 de abril de 2019

* Os participantes que submetam trabalhos nesta nova fase apenas podem usufruir do registo tardio (10
de abril) e podem usufruir do envio da comunicação completa até 12 de abril.
** Apenas é necessário o envio do paper completo caso o autor pretenda publicar o artigo no livro da
conferência ou na JOCIS. Caso não pretenda, apenas será necessário o envio de um abstract expandido.

http://www.simposioxescom.org/

