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A conferência sobre economia circular
protagonizada pelo professor David
Crowther constitui o momento alto do
evento que congrega a 18.ª Conferência
Internacional sobre Responsabilidade
Social e a 9.ª Conferência sobre Corpora-
te Governance que está a decorrer no Ins-
tituto Politécnico do Cávado e do Ave
(IPCA).

O evento é organizado pelo Centro de
Investigação em Contabilidade e Fiscali-
dade (CICF) da Escola Superior de Ges-
tão (ESG) do IPCA, em parceria com a
Social Responsibility Research Network
(SRRNet).

O ano transacto esta conferência teve
lugar na India e desde então a organiza-
ção iniciou os trabalhos para que se reali-
zasse no nosso pais e, concretamente, em
Barcelos.

Sónia Monteiro, organizadora da confe-
rência e directora do CICF, adianta que
esta iniciativa é a maior conferência or-
ganizada no IPCA na área da responsabi-
lidade social. “Envolve muitos alunos,
professores que se dedicaram de corpo e
alma a este evento. Um trabalho árduo,

mas gratificante que vai ser também de
convivo e partilha de conhecimento”.

Já a presidente do IPCA, Maria José
Fernandes, refere que estes são dias de
muito trabalho e discussão em prol de
um tema que diz muito a todos e, nesse
sentido, o CICF “dentro das linhas de in-
vestigação trouxe esta conferência a Por-
tugal, à semelhança de outras que tem
vindo a organizar, no âmbito da investi-
gação na contabilidade. Este ano o centro
celebra dez anos e tem vindo a afirmar-se
em várias áreas, esta é uma delas”.

A conferência contou com a participa-
ção de mais de uma centena de partici-
pantes, oriundos de mais de 20 países.
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