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IPCA traz hoje a Barcelos especialista mundial
na área da responsabilidade social das empresas

O 
Instituto Politécnico 

do Cávado e do Ave 

(IPCA) traz a Por-

tugal, mais concre-

tamente a Barcelos, um 

dos maiores especialista 

mundiais na área da res-

ponsabilidade social das 

empresas e "corporate go-

vernance". O evento co-

meça hoje no Campus do 

IPCA e prolonga-se até ao 

dia 13, com a presença do 

professor David Crowther, 

para além de vários ou-

tros oradores nacionais 

e internacionais.

O evento é organiza-

do pelo Centro de Inves-

tigação em Contabilida-

de e Fiscalidade (CICF) da 

Escola Superior de Ges-

tão (ESG) do IPCA, em 

parceria com a "Social 

Responsibility Research 

Network (SRRNet)". 

A nota de imprensa do 

IPCA, enviada ao Diário 

do Minho, refere que o 

evento congrega a 18.ª 

Conferência Internacio-

nal sobre "Responsabili-

dade Social Corporativa" 

e a 9ª Conferência sobre 

Corporate Governance.

Ainda de acordo com 

o comunicado, a iniciati-

va, com a temática “RSC: 

Perspetivas públicas e pri-

vadas” (“CSR: Public and 

private perspectives”) con-

ta com a participação de 

mais de uma centena de 

participantes, oradores, 

nacionais e internacio-

nais, provenientes de to-

do o mundo, nomeada-

mente Austrália, India, 

África do Sul, Brasil, Ma-

lásia, Arábia Saudita, Li-

tuânia, Bielorrússia, Ban-

gladesh, Roménia, Itália, 

Tunísia, Bélgica, Repú-

blica Checa, entre outros.

O texto explica que 

a SRRNet foi fundada e 

Com o Professor David Crowther, Para três dias de debate, a partir de hoje até ao dia 13 de setembro

A conferência começa hoje e prolonga-se até dia 13 de agosto, no Campus do IPCA Barcelos

é presidida pelo «pres-

tigiado professor David 

Crowther», da Universi-

dade de Montfort, Rei-

no Unido.

Tema do plástico
Segundo a organização, 

os quatro dias ficam mar-

cados pela sessão inaugu-

ral com David Crowther 

e as intervenções de Ma-

ria João Miranda, da Delta 

Cafés, de Alexandra Roe-

ger, vice-presidente da 

Câmara Municipal de Es-

posende e de Helena Gon-

çalves, do Gabinete do 

Provedor de Ética da EDP.  

Realiza-se também 

um simposium sobre o 

tema “O plástico pode ser 

socialmente responsável?” 

(“Can plastic be socially 

responsible?”), conduzido 

por Helen Song Turner , 

professora na “Federation 

University Australia”; Rita 

Vilke, docente no “Lithua-

nian Institute of Agrarian 

Economics”; e Jagbir Sin-

gh Kadyan, da “Universi-

ty of Delhi”, Índia.

Pode ler-se ainda no 

comunicado do IPCA 

Barcelos que a SRRNet 

International Conferen-

ce é uma das conferên-

cias de maior relevo a ní-

vel internacional, na área 

da Responsabilidade So-

cial Corporativa, interli-

gando-o com outras áreas 

como a gestão, a conta-

bilidade, o direito, entre 

outras. Representa, as-

sim, uma grande opor-

tunidade de juntar vários 

académicos e especialis-

tas de todo mundo, a fim 

de aumentar a partilha e 

transferência de conheci-

mentos em Portugal, em 

temas da atualidade na 

área da sustentabilidade.
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