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Áreas científicas

A) Informação Financeira e
Normalização Contabilística.
B) Avaliação e Finanças.
C) Gestão e Organização.
D) Contabilidade de gestão.
E) História da Contabilidade.
F) Setor Público.
G) Novas Tecnologias e
Contabilidade.
H) Responsabilidade Social
Corporativa.
I) Cooperativas e Outras
Entidades da economia
social.
J) Entidades sem fins
lucrativos.
K) Turismo.

Extensão

• As Comunicações não podem exceder
8.000 palavras (20 páginas,
aproximadamente), incluindo
referências bibliográficas. Também são
consideradas as Propostas-resumo de
Comunicações com aproximadamente
2.000 palavras, embora seja dada
prioridade aos trabalhos que forem
recebidos já completos.
• Os trabalhos podem ser apresentados
em qualquer das línguas oficiais do
encontro: espanhol, português ou
inglês.

Submissão e datas

•As Comunicações e Propostas-
resumo poderão ser enviadas, até ao
dia 30 de abril de 2018, para o
endereço encuentro@aeca.es.

•Só poderão ser enviados, no máximo,
dois trabalhos originais, não
publicados anteriormente, tanto como
autor único como em coautoria.

•O prazo para receção dos Posters
termina a 1 de julho de 2018.

Formato

Comunicações
Primeira página (separável): incluirá apenas a 
seguinte informação, que não deve ser incluída 
em qualquer outro local de trabalho:

• O título na parte superior da página.

• O (s) nome (s) do (s) autor(es), profissão/
afiliação, endereço, telefone e endereço de
correio eletrónico.

• Área científica a que se apresenta e até
cinco palavras-chave.

• Se for o caso, o título do Workshop a que
submete a participação.

Segunda página: começará com o título do 
trabalho e um resumo que não exceda 100 
palavras.
As comunicações devem ser enviadas em 
ficheiro Word, com tipo de letra Arial, 
tamanho 11, de preferência.

Avaliação e notificações

- As Comunicações recebidas serão avaliadas
anonimamente por, pelo menos, dois membros do
Comité Científico do Encontro. Os Posters não
estão sujeitos a processo de revisão.

- Os autores serão notificados sobre o resultado da
revisão dos trabalhos até ao dia 15 de junho de
2018.

- Os autores das Propostas-resumo aceites deverão
enviar a Comunicação completa até ao dia 1 de
julho de 2016 para o endereço
encuentro@aeca.es

Posters
Investigadores, profissionais e estudantes de 
licenciatura e pós-graduação podem enviar para 
sua exposição durante o Encontro os seus 
trabalhos em formato Poster, de acordo com as 
seguintes regras:

• Tamanho aproximado do poster: 850 mm
(largura) x 1.190 mm (altura).
• O tamanho da letra deve ser apropriado para
sua fácil leitura a uma distância de um metro.
• O poster deve conter informação essencial,
apresentada de forma clara e objetiva.
• Os interessados devem transportar e colocar o
cartaz na zona destinada a esse fim.
• Os horários das exposições serão definidos de
acordo com o Programa de Encontro.



3

Normas de 
apresentaçãoXVIII Encontro Internacional AECA

Publicação do programa, comunicações 
e posters
Da página WEB e da APP do Encontro constará a 
informação sobre o Programa das Sessões 
Paralelas, do Open Fórum, dos Workshops e dos 
Posters.
A inclusão das comunicações aceites e dos 
posters nas publicações do Encontro e a respetiva 
apresentação nas sessões paralelas está 
condicionada à formalização da correspondente 
inscrição de pelo menos um dos autores antes de 
20 de julho de 2018, não podendo ser um mesmo 
autor o único inscrito em mais do que um 
trabalho.
A partir da segunda inscrição numa Comunicação 
os autores que sejam sócios da AECA beneficiam 
de um desconto adicional de 50 euros.
Os autores de Comunicações e Posters 
beneficiam de um desconto especial no preço da 
inscrição.
As publicações do Encontro são:

1) Atas do Encontro, com os textos completos
das comunicações aceites e dos posters
(publicação digital com ISBN).
2) Brochura do Encontro, com o programa e a
calendarização das sessões paralelas do
Encontro.
3) Revista AECA (Edição especial do Encontro).

As Comunicações aceites e apresentadas no 
Encontro poderão ser selecionadas para 
revisão e posterior publicação em alguma das 
revistas da AECA.

Pedido de Comunicações e 
Posters para estudantes 
universitários (Licenciatura e pós-
graduação)

As regras para a submissão são as 
mesmas das Comunicações e dos 
Posters do Encontro, devendo apenas 
indicar no envio: «Submissão para 
estudantes».
As Comunicações aceites serão 
apresentadas em Sessões Paralelas 
exclusivas para estudantes 
universitários.

Os autores das Comunicações e dos 
Posters que sejam estudantes poderão 
beneficiar de bolsas de inscrição e 
alguns créditos curriculares especiais.

Apresentação

As Comunicações aceites pelo 
Comité Científico do Encontro 
poderão ser apresentadas nas 
seguintes modalidades:

• Sessões Paralelas: com uma
duração de 90 minutos para a
apresentação e a discussão de 4
ou 5 Comunicações organizadas
por temas específicos.

• Open Fórum: com uma duração
de 90 minutos para a
apresentação de 8 ou 9
Comunicações de variados temas.

• Posters: serão expostos num local
destinado ao efeito.



4

Normas de 
apresentaçãoXVIII Encontro Internacional AECA

Com o objetivo de estimular a elaboração 
de trabalhos de qualidade científica e o 
respetivo debate, gerando valor para a 
comunidade de investigadores, o Encontro 
AECA coloca em marcha uma nova 
iniciativa. Os Workshops do Encontro AECA 
visam atrair a atenção dos investigadores 
para tópicos de interesse e novidades 
académicas e profissionais.

O desenho diferencial dado a estes 
Workshops visa promover a partilha de 
ideias e um claro valor acrescentado para o 
trabalho apresentado e para futuras 
versões mais aprofundadas. Para alcançar 
estes objetivos contar-se-á com a figura do 
Discussant, que incrementará o debate, 
endereçando questões sobre o trabalho 
apresentado.

Os trabalhos apresentados nos Workshops 
resultam de uma prévia seleção de entre 
aqueles cujos autores o solicitaram no 
momento da submissão dos seus trabalhos 
originais para a avaliação, e que cumprem 
os requisitos para a respetiva chamada.

A apresentação de uma comunicação e a 
participação no Workshop leva à obtenção 
de um  Certificado Diferencial de Qualidade 
Científica. 

WORKSHOPS 

Características

• Tipo de sessão e
duração: Sessão paralela
90 minutos

• Número de trabalhos a
apresentar: 3
Comunicações.

• Tempo de exposição
para cada trabalho:
Autores, 15 minutos.
Discussant, 10 minutos.
Debate aberto, 5
minutos.

• Tema: Monográfico
determinado pelo
Encontro da AECA.

Envio de trabalhos
As comunicações para 
Workshops devem cumprir 
os requisitos das 
Comunicações do Encontro 
AECA quanto a extensão, 
prazos, formato, envio, 
avaliação, etc.

Os autores que pretendam 
apresentar o(s) seu(s) 
trabalho(s) nos Workshops, 
devem manifestá-lo na 
submissão, na primeira 
página da Comunicação, 
solicitando a respetiva 
inclusão no Workshop 
correspondente.

Avaliação e Notificações
Os autores dos trabalhos 
selecionados para apresentação 
no Workshop receberão a 
notificação correspondente e de 
acordo com os prazos 
estabelecidos pela organização 
do Encontro.

Alguns dias antes da data da 
apresentação os autores serão 
informados da identidade do 
Discussant que irá discutir os 
respetivos trabalhos.

Os trabalhos que não venham a 
ser selecionados para 
apresentação nos Workshops 
serão incluídos no Programa 
regular das Sessões Paralelas.

Certificados e Publicações em 
Revistas AECA
Os autores com trabalhos apresentados 
nos Workshops receberão um 
Certificado Diferencial de Qualidade 
Científica (CDCC), a ter lugar no 
decurso do Encontro.

Os trabalhos apresentados em 
Workshops serão considerados para a 
sua avaliação e possível publicação no 
Spanish Journal of Finance and 
Accounting (SSCI e SCOPUS), assim 
como em outras revistas AECA.

Workshops do XVIII Encontro AECA

WORKSHOP 1
“Informação não financeira: estrutura 
normativa, prática e tendências”

WORKSHOP 2
“ Economia social: análise do setor e 
gestão das entidades”

WORKSHOP 3
 “Bom governo das sociedades: 
estrutura, diversidade e outros 
aspetos”

NOVIDADE
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Bienvenido

Bem-vindo

Welcome

Más información en:

> Tel.: +34 91 547 44 65

> encuentro@aeca.es

> www.aeca.es
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