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CONGRESSOA bastonária da
Ordem dos Contabilistas Cer-
tificados (OCC) quer assistir a
uma maior aproximação do
ensino nesta área à respectiva
prática profissional. “Pretende-
mos um ensino cada vez mais
adequado às realidades do dia-
a-dia da profissão, ajudando os
contabilistas a melhor desem-
penharem um papel, forçosa-
mente activo, junto da econo-
mia mundial”, refere Filomena
Moreira, uma das convidadas
esperadas no XVI Congresso
Internacional de Contabilidade
e Auditoria (CICA), que se rea-
liza-se nos dias 12 e 13 deste
mês, em Aveiro. Para a respon-
sável, “é importante desenvol-
ver todos os esforços para criar
um adequado vínculo entre a
academia e a profissão, res-
pondendo aos desafios diários
que nos permitam encontrar
o equilíbrio na relação entre a
teoria e a prática no ensino da
Contabilidade, da Auditoria e
da Fiscalidade”. É necessário
contribuir para “derrubar pre-
conceitos na relação entre a
teoria e a prática e tornando
cada vez mais sólido o papel
da contabilidade”, acrescenta.

Subordinado ao tema “A con-
tabilidade: da academia à pro-
fissão”, o CICA será uma ajuda
na “promoção de uma profis-
são mais qualificada, preparada
e consequentemente mais re-
putada e com maior prepon-
derância no tecido empresarial
e sociedade civil”, acredita Filo-
mena Moreira.

O congresso realiza-se “nu -
ma altura em que se discute de
forma muito pertinente as
‘skills’ que os estudantes devem
adquirir durante o seu período
formativo para enfrentar os de-
safios colocados pelo mercado
de trabalho”, sublinha Francisco
Picado, director do Instituto Su-
perior de Contabilidade e Ad-

ministração da Universidade de
Aveiro (ISCA-UA), anfitrião do
evento. Esta edição do CICA irá
debruçar-se sobre a “necessária
articulação que deve existir en-
tre o ensino e a investigação e o
desempenho da profissão em
contexto real”, observa.

Meio milhar
de congressistas

O CICA é organizado pelo
ISCA-UA e pela OCC, estando
prevista a participação de 500
congressistas e a apresentação
de mais de 200 comunicações
e projectos de investigação -
será atribuído um prémio à
melhor comunicação e será
proposta a inclusão dos me-
lhores trabalhos num número
especial da Revista Contabili-

dade e Gestão, dedicado ao
congresso.

O Congresso Internacional
de Contabilidade e Auditoria é
realizado bianualmente, e de
forma rotativa, pelos Institutos
Superiores de Contabilidade e
Administração nacionais (Avei -
ro, Porto, Lisboa e Coimbra),
desde 1978. “Foram, ao longo
dos últimos 40 anos, realiza-
ções marcantes na afirmação
da contabilidade e das ciências
económicas no panorama
científico nacional”, refere a or-
ganização.

A cidade de Aveiro acolheu o
evento nos anos de 1978, 1984,
1991, 2000 e 2008, sendo con-
siderado um “factor de afirma-
ção do ISCA-UA no panorama
nacional”.RC
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