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PROGRAMA
9H - Receção dos participantes
9h30m - Sessão de Abertura
10h - Mesa Redonda
11h10 - Intervalo para coffee-break
11h30m - Sessões Paralelas
13h - Intervalo para almoço
14h30m - Sessão Plenária
16h - Relato e conclusões
16h30m - Sessão de Encerramento
Momento musical e Porto de Honra
Regime híbrido
(presencial e virtual)

CALL FOR PAPERS
Segundo Previts, G. J., Parker, L. G. & Coffamn, E. N.
(1990), a história apoia a investigação
contemporânea na formulação de políticas e
práticas e na elaboração de normas. Familiariza os
profissionais com ideias, experiências e lições que
constituem a nossa herança. Informa-nos sobre o
modo como alcançámos uma dada convenção em
particular. A história da contabilidade também
incentiva o estudioso a considerar a visão
interdisciplinar da contabilidade e o seu contexto
ambiental. É nesta conjuntura que o Centro de
Estudos de História da Contabilidade da APOTEC –
Associação Portuguesa de Técnicos de
Contabilidade se propõe realizar, em conjunto com
o ISCAC Coimbra Business School, no dia 26 de
Novembro de 2022, a sua VIII JORNADA DE
HISTÓRIA DE CONTABILIDADE, subordinada ao
tema geral “A relevância da história na
compreensão da contabilidade atual”, para a qual
se convidam os autores a apresentar comunicação.

Regime híbrido
(presencial e virtual)

NOS 45 ANOS DA APOTEC:

A relevância da história na compreensão da
contabilidade atual

A Organização da VIII Jornada de História da Contabilidade
apela ao envio de comunicações que abordem as seguintes
temáticas:
Evolução da Contabilidade.
História da Contabilidade Financeira;
O porquê da importância da história da contabilidade;
Evolução da Profissão de contabilista
Antiguidade da profissão de contabilista;
A contabilidade como prática técnica e como prática
social
O estudo da contabilidade e do trabalho em vários
períodos e ambientes.
Comunicação - até 8.000 palavras
- tempo de exposição aconselhado : 15 minutos
Resumo (Abstract) – máximo 300 caracteres com 3
palavras chave
Currículo resumido do(s) autor(es) e Detalhes de
contacto (nome, endereço de e-mail,
incluindo os co-autores).
Línguas oficiais: Português, Espanhol e Inglês
Data limite entrega: 15 de Setembro de 2022
Envio internet para: Secretariado da VIII Jornada de História
da Contabilidade
centrodeestudos@apotec.pt

