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maioria em revistas científicas internacionais, entre outras, Business Process
Management Journal, International Journal of Diplomacy and Economy, Journal of
Business Economics and Management, Journal of Economic Studies, Journal of
Enterprise Information Management, Letters in Spatial and Resource Sciences, RAE –
Revista de Administração de Empresas, Revista Económica do Nordeste, Studies in
Regional Science, Tourism Management. É autor de cinco livros, onde se destacam,
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