
  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 5

  Cores: Cor

  Área: 17,07 x 14,02 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 78738996 25-01-2019

111  Cerca de 100 
pessoas deslocaram-se, 
ontem, a Coimbra para 
participar na 24.ª edição 
da KONOPKA, congresso 
internacional que tradi-
cionalmente tem lugar 
em Espanha. O ISCAC | 
Coimbra Business Scho-
ol foi o palco do evento, 
onde foi criado um fó-
rum de discussão para 
investigadores sobre ma-
térias organizacionais e 
sociais da contabilidade.

Depois do sucesso da 
conferência do sociólogo 
e filósofo francês Gilles 
Lipovetsky, no passado 
dia 18 de janeiro, a esco-
la de Bencanta continua 
empenhada em reforçar 
a dinâmica de interna-
cionalização da marca. 
Desta vez, a instituição 
acolheu Alnoor Bhima-
ni, professor na London 
School of Economics and 
Political Science, Mah-
moud Ezzamel, docente 
na University of Cardiff, 
e Henri Dekker, profes-

sor na School of Business 
and Economics at Vrije 
Universiteit Amsterdam, 
que assumiram o papel 
de keynote speakers.

Portugal, Espanha, Bra-
sil, Reino Unido, Bélgica 
ou Argentina foram al-
gumas das nações repre-
sentadas no workshop.

“É uma honra ser anfi-
trião de uma iniciativa 
tão prestigiada. É uma 
oportunidade privile-
giada para a partilha de 

conhecimentos técni-
cos e académicos, bem 
como para dar a conhe-
cer a cultura e tradição 
de Coimbra”, realçou 
Pedro Costa, presidente 
do ISCAC, na abertura da 
sessão.

Em representação de 
Jorge Conde, presidente 
do Politécnico de Coim-
bra, esteve presente Cân-
dida Malça, a sua “vice”, 
que deu as boas-vindas 
aos participantes e de-

safiou-os a “abraçarem” 
a experiência em Coim-
bra.

O  e n c o n t r o  c o n t o u 
com a participação de 
Paula Franco, bastonária 
da Ordem dos Contabi-
listas Certificados, que 
apresentou uma comu-
nicação subordinada ao 
tema “The relevance of 
accounting and mana-
gement control for Cer-
tified Accountants”. 
| Bernardo Neto Parra

Workshop envolveu cerca de uma centena de participantes de vários países do mundo

ISCAC mantém foco na internacionalização
DB-Carlos Jorge Monteiro


