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1. Data e local
O II CICP realizar-se-á, a 14 e 15 de março de 2019, na cidade de Lisboa, no auditório 
António Domingues de Azevedo, instalações da  Ordem dos Contabilistas Certifi-
cados (OCC).

2. Organização
Este evento é uma organização conjunta entre a Ordem dos Contabilistas Certifi-
cados (OCC),  a Escola Superior de Gestão do Instituto Politécnico do Cávado e do 
Ave (IPCA), o Centro de Investigação em Contabilidade e Fiscalidade (CICF) e com 
o apoio do CILEA (Comité de Integração Latino Europa-América).

3. Call for Papers
Vários países em todo o mundo estão sob pressão para modificar os seus sistemas 
de contabilidade pública rumo a uma aplicação generalizada da contabilidade do 
acréscimo e à produção de conhecimento e outputs socialmente e politicamente 
mais responsáveis. Estas medidas são altamente importantes para tornar a con-
tabilidade do setor público mais relevante no contexto da reforma da gestão fi-
nanceira pública que se vive nos dias de hoje.
O contexto atual parece ser favorável para introduzir as mudanças contabilísticas 
necessárias e promover a interligação entre académicos e profissionais com inte-
resse na área da contabilidade e gestão financeira pública. Esse ambiente positivo 
pode representar uma oportunidade para melhorar a investigação sobre a con-
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tabilidade do setor público e a prática orientada para as normas internacionais, 
sendo assim uma mais valia para o fortalecimento da relação entre a academia e 
a profissão.
Assim, os autores dos mais variados países e organizações profissionais interes-
sados em participar no II CICP são desafiados a apresentar trabalhos tendo em 
consideração os seguintes tópicos, entre outros:
• O papel dos sistemas de contabilidade na reforma da gestão financeira pública, 
nomeadamente, o papel dos sistemas de contabilidade e auditoria em contextos 
de austeridade e crise financeira, corrupção e fraude; o papel da contabilidade na 
promoção da eficiência e da accountability e no relato do value for money e, parti-
cularmente, o papel da contabilidade de gestão nesse processo; o desenvolvimen-
to de métodos adequados para calcular o custo dos serviços e ativos públicos e 
quais os sistemas contabilísticos mais adequados para permitir uma boa gestão 
pública e reporte financeiro;
• A utilidade e qualidade da informação contabilística do setor público, tais como 
tópicos sobre os reais utilizadores da informação contabilística e para que fins; o 
uso da informação contabilística para a tomada de decisão, especialmente polí-
ticos e cidadãos; e a prática orientada para orçamentos baseados no regime do 
acréscimo ou baseados no desempenho.
• A harmonização internacional e europeia da contabilidade do setor público, 
nomeadamente a adoção das IPSAS / EPSAS, destacando as motivações para os 
países avançarem para normas internacionais/europeias, as vantagens e desvan-
tagens dos países em embarcar nesse processo de mudança, as consequências e/
ou efeitos da adoção das IPSAS/EPSAS;
• Outros tópicos relacionados.

Os tópicos podem seguir abordagens qualitativas e/ou quantitativas e a investi-
gação sobre a realidade dos países em desenvolvimento e emergentes também 
é incentivada.

4. Categorias para submissão
A)  Normas de contabilidade pública;
B)  Relato financeiro do setor público;
C) Auditoria pública;
D) Fiscalidade no setor público;
E) Contabilidade e controlo de gestão;
F) Public governance;
G) Gestão pública e organizações;
H) Contabilidade ambiental no setor público;
I) Normas de contabilidade e relato para o setor não lucrativo;
J) A contabilidade pública na era das novas tecnologias;
K) Educação e investigação da contabilidade do setor público;
L) Outros tópicos de contabilidade e auditoria do setor público.
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5. Datas importantes
17 de dezembro de 2018 | Prazo para a apresentação de trabalhos completos ou 
resumos alargados (mínimo 2 páginas);
10 de janeiro de 2019 | Notificação de aceitação dos trabalhos;
31 de janeiro de 2019 | Data-limite para envio das versões finais;
11 de fevereiro de 2019 | Prazo-limite para a inscrição dos autores com trabalhos 
aceites.

6. Regras de submissão
Todas as submissões devem ser enviadas para o seguinte endereço de e-mail: 
cicp@occ.pt, de acordo com as regras definidas abaixo. A comissão organizadora 
assumirá que a submissão dos trabalhos é do conhecimento de todos os autores 
envolvidos.
Artigos completos não devem exceder as 9.000 palavras (aproximadamente 25 
páginas), incluindo referências, resumo, gráficos e tabelas.
Resumos alargados, cerca de duas páginas, incluindo referências, também serão 
considerados. No entanto, a preferência será dada aos artigos completos.
Todos os trabalhos apresentados no Congresso serão analisados e discutidos na 
sessão por um discussant especialista na área de contabilidade do setor público. 
Todos os autores conhecerão o seu discussant antes da apresentação.

7. Formato dos trabalhos a serem submetidos
Os trabalhos devem ser enviados em dois arquivos, formato MS Word, tamanho 
de página A4, margens de 2,5 cm, espaçamento duplo, texto justificado, fonte Ti-
mes New Roman de 12 pontos.
Primeiro arquivo: deve incluir o título e a tipologia do trabalho (trabalho ou proje-
to de investigação); categoria de submissão; resumo, não excedendo 150 palavras; 
nome, email e instituição dos autores; contato do(s) autor(es); cinco palavras-cha-
ve. Os artigos completos devem indicar se gostariam que sua apresentação fosse 
seguida de discussão e se poderiam ser apresentados para publicação no site da 
Ordem e numa edição especial da Revista de Contabilidade e Gestão.
Segundo arquivo: deve conter o artigo, iniciando com o título e tipologia do traba-
lho e um resumo, não excedendo 150 palavras. Não deve incluir nenhum tipo de 
informação que identifique o(s) autor(es).
Podem ser submetidos trabalhos em português, espanhol e inglês.
Referências: o sistema de Harvard deve ser usado.

8. Avaliação e notificação
Os trabalhos submetidos serão avaliados por dois membros do Comissão Científi-
ca (processo de double-blind refereeing).

9. Inscrição no congresso
Os trabalhos completos serão incluídos no programa do Congresso somente se a 
pessoa que o irá apresentar concluir o seu registo, até 11 de fevereiro de 2019.
A formalização do processo de registo deve ser realizada no microssite do Con-
gresso, disponível em breve no site da Ordem dos Contabilistas Certificados.
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10. Publicação de artigos 
O texto completo dos trabalhos incluídos no programa do Congresso será publi-
cado em formato digital, com o número ISBN incluído.
Os melhores trabalhos selecionados pela Comissão Científica serão propostos 
para avaliação e publicação numa edição especial da Revista Portuguesa de Con-
tabilidade e Gestão ou da Tékhne - Review of Applied Management Studies, dedica-
da ao II IPSAC. Os autores que não desejarem que seus trabalhos sejam submeti-
dos a esta avaliação devem indicá-lo aquando do seu registo. 

11. Prémio “Melhor Artigo II CICP” 
A Comissão Científica selecionará e premiará o “Melhor Artigo II CICP” com 
base na avaliação do processo de double-blind refereeing. O vencedor será 
anunciado na sessão de encerramento e o prémio será entregue aos autores 
inscritos no congresso.


