
 

XXI Conferência Grudis | Doctoral Colloquium 

Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico da Guarda  21 e 22 de janeiro de 2022 

Call for Papers 
As conferências Grudis ocupam hoje um lugar de destaque na investigação em Contabilidade em Portugal. 

Desde a sua criação, em 2001, a Rede Grudis tem dado um importante contributo para a dinamização da 

investigação, sendo as conferências o principal momento de interação dos membros. A XXI Conferência e 

Doctoral Colloquium Grudis realizar-se-á novamente na Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto 

Politécnico da Guarda [ESTG-IPG], nos dias 21 e 22 de janeiro de 2022. A Conferência Grudis será precedida 

de um Doctoral Colloquium e tem o apoio da European Accounting Association (EAA). Esperamos que, 

finalmente em 2022, possam estar reunidas as condições para o evento decorrer de forma presencial, de 

forma a que nos possamos reencontrar também de forma não virtual. Não obstante, antecipamos que 

existirão oportunidades para a participação virtual, pelo menos em partes do evento. 
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Objetivos 
▪ Proporcionar aos participantes uma sessão plenária conduzida por um orador convidado de elevado 

prestígio internacional. 

▪ Promover a produção e disseminação de investigação científica de qualidade. 

▪ Proporcionar a investigadores em início de carreira a discussão dos seus projetos de investigação. 

▪ Desenvolver competências em termos de comunicação e de avaliação crítica de trabalhos científicos. 

▪ Aprofundar contactos entre membros da comunidade científica e criar oportunidades de colaboração. 

Destinatários 
Investigadores da área da contabilidade, alunos de cursos de pós-graduação (mestrados e doutoramentos) 
e outros interessados na investigação em contabilidade.  

A XXI Conferência e Doctoral Colloquium Grudis está aberta a todos os interessados na investigação em 
contabilidade. A apresentação de artigos e de projetos de investigação está aberta a trabalhos de membros 
da Rede Grudis (ou em co-autoria com membros da Rede Grudis) ou de membros de organizações com as 
quais existem acordos de parceria (European Accounting Association (EAA), Asociación Española de 
Profesores Universitarios de Contabilidad (ASEPUC), InSPiR2eS research network). A Rede Grudis está 
aberta a todos os interessados (clique AQUI para aderir), pelo que, caso não satisfaça os requisitos de 
submissão, podem solicitar adesão. 

Serão aceites artigos e projetos de investigação escritos em inglês e em português. Cada autor poderá 
apresentar um trabalho, podendo ser co-autor (não apresentador) em outros trabalhos aceites. A 
apresentação e discussão será efetuada na mesma língua em que o trabalho estiver redigido. 

 

Datas importantes 
Este ano iremos proceder à definição de novas datas para os prazos de submissão, aceitação e inscrição 

para a Conferência e para o Doctoral Colloquium, uma vez que a Rede Grudis entrou numa fase de 

expansão, assumindo agora uma vocação mais internacional. 

▪ Envio de trabalhos para apreciação (texto completo): até 18 de outubro de 2021.  

▪ Comunicação de aceitação dos trabalhos para apresentação: até 1 de dezembro de 2021. 

▪ Inscrição de autores de trabalhos aceites para apresentação: até 15 de dezembro de 2021. 

▪ Inscrição geral:  

1ª fase até 20 de dezembro de 2021. 

2ª fase até 10 de janeiro de 2022. 



Estrutura 

Doctoral Colloquium (21 de janeiro de 2022) 

O Doctoral Colloquium contará com a apresentação de projetos de investigação de doutorandos. Este 
espaço proporciona a doutorandos a oportunidade de apresentação e discussão dos seus projetos de 
investigação, assim como dos resultados preliminares da sua investigação.  

Os projetos devem conter uma descrição sucinta dos problemas objeto de investigação, da metodologia de 
investigação a adotar, dos dados a utilizar e respetivo processo de recolha, dos resultados esperados e de 
eventuais dificuldades na execução do projeto.  

Os projetos de investigação poderão ser apresentados apenas uma vez no Doctoral Colloquium. Admitir-
se-á uma segunda apresentação quando existirem alterações fundamentais no projeto de investigação.  

Todos os projetos de investigação apresentados serão avaliados por um discussant. O Doctoral Colloquium 
é aberto a todos os participantes na Conferência. 

Os projetos em inglês submetidos ao Doctoral Colloquium Grudis poderão participar, mediante indicação 
dos autores e elegibilidade, num processo de seleção no âmbito do protocolo Grudis-EAA. Este protocolo 
tem os seguintes benefícios exclusivos para os doutorandos selecionados: 

1. A participação no EAA PhD Forum (na primeira manhã do Congresso da EAA) do ano respetivo em que 
forem nomeados (mediante inscrição no Congresso da EAA); 

2. Redução de 250€ na taxa de inscrição no Congresso da EAA (não cumulativo com o desconto atribuído 
a alunos de doutoramento quando se inscrevem pela primeira vez); 

3. Participação na Peer Mentoring Initiative (PMI) do Accounting Research Center (ARC) da EAA. A PMI 
visa dar aos doutorandos feedback por parte de especialistas europeus nas diversas áreas da 
contabilidade. A PMI funciona como um sistema de revisão por pares de uma revista científica, com a 
inerente confidencialidade dos projetos. Mais informação em https://arc.eaa-online.org/peer-
mentoring-initiative. 

4. Dois anos de quotas gratuitas como membros da EAA, concedendo-lhe por consequência acesso à 
European Accounting Review e Accounting in Europe, assim como acesso completo ao site ARC.  

Serão escolhidos pela comissão científica dois doutorandos para estes auferirem dos benefícios supra 
indicados. 

Conferência (22 de janeiro de 2022) 

A Conferência contará com uma sessão plenária realizada pelo Keynote Speaker e a apresentação de 
artigos. 

Apresentação de artigos: A Conferência Grudis proporciona a apresentação e discussão de artigos de 
investigação. Cada artigo apresentado será apreciado e discutido por um discussant. Os artigos não devem 
ter sido apresentados em anteriores conferências Grudis ou, tendo-o sido, devem conter alterações 
fundamentais. 

A aceitação de comunicações apenas se torna definitiva após a inscrição na Conferência, no prazo definido 
pela organização, de um dos autores do artigo. 



Comissão Científica 

        A Coordenação da Comissão Científica da XXI GC & DC é da responsabilidade dos seguintes elementos: 

▪ Sofia Lourenço [ISEG, Universidade de Lisboa] (Presidente) 

▪ Paulo Alves [Católica Porto Business School] 

▪ Teresa Eugénio [ESTG-IPLeiria] 

▪ Helena Saraiva [ESTG-IPGuarda]  

 

Local do evento 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão [IPG] 

Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro, nº 50. 
6300 - 559 Guarda, Portugal 

 

Informação adicional e contactos 

Informação detalhada sobre a XXI Conferência e Doctoral Colloquium Grudis está disponível em: 

https://www.Grudis.pt/category/conferencias-Grudis/ 

No site da Conferência (brevemente disponível) 

 

A Comissão Organizadora pode ser contactada em: 

conference@grudis.pt 

 

Mais informação sobre as atividades da Rede Grudis pode ser encontrada em: 

www.Grudis.pt 

(brevemente disponível) 


