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Na sequência da colaboração desenvolvida entre a Escola 
Superior de Gestão de Idanha-a-Nova do Instituto Politécnico de 
Castelo Branco e a Associação de Docentes de Contabilidade do 
Ensino Superior (ADCES), teve lugar nos dias 16 e 17 de Março de 
2007, em Idanha-a-Nova, o XVIII Encontro de Docentes de Con-
tabilidade do Ensino Superior subordinado ao tema: “Professores 
de Contabilidade: Que Futuro no Ensino Superior?”.

A realização deste encontro constituiu um importante desa-
fio para a Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova, tendo-se 
traduzido no maior evento de natureza científica organizado por 
esta escola.

A localização periférica da Escola configurava-se como o 
maior obstáculo a enfrentar já que este poderia ser um entrave à 
adesão de participantes. Com plena consciência das dificuldades e 
do desafio que a organização de um encontro com esta dimensão 
representava para a ESGIN, a Comissão Organizadora, que incluiu 
grande parte do corpo docente e não docente, rapidamente percebeu 
que a forma de garantir o sucesso deste evento deveria estar assente 
em dois pilares:

a) Assegurar uma elevada qualidade científica das comu-
nicações apresentadas;

b) Aproveitar o potencial turístico que a zona raiana 
apresenta para oferecer aos participantes no encontro 
e respectivos familiares um rico programa social. Este 
incluiu várias visitas guiadas às mais importantes refe-
rências turísticas do concelho de Idanha-a-Nova (Ge-
opark Naturtejo, Parque iconológico de Penha Garcia, 
Idanha-a-Velha, Monsanto). 

Com base nesta estratégia, estamos certos que o XVIII en-
contro da ADCES constituiu um sucesso na componente científica, 
organizativa e, particularmente, na social.

Com a presente edição especial da revista GESTIN publi-
cam-se a comunicações apresentadas no referido encontro. Estas 
foram sujeitas a um rigoroso processo de selecção por parte da Co-
missão Científica do encontro, à qual aproveitamos para agradecer 
a sua preciosa colaboração. 

Todos os trabalhos seguiram um mesmo conjunto de regras 
de formatação e as comunicações estão apresentadas por ordem 
alfabética do apelido do primeiro autor.

Editorial



4

Por fim, uma referência especial para o artigo “Aspectos 
Relevantes na Implementação do Balanced Scorecard em Grandes 
Empresas Portuguesas” da autoria de Patrícia Rodrigues Quesado da 
Escola Superior de Gestão do Instituto Politécnico do Cávado e do 
Ave e de Lúcia Lima Rodrigues da Escola de Economia e Gestão da 
Universidade do Minho, ao qual foi atribuído o prémio de melhor 
comunicação do XVIII Encontro da ADCES”. 

A todos os participantes neste encontro, à Comissão Cien-
tífica, à Direcção da ADCES, aos patrocinadores e membros da 
Comissão Organizadora o nosso bem-haja.

Professor António Pinto
Presidente da Comissão Organizadora 

do XVIII encontro da ADCES
Director da Escola Superior de Gestão 

de Idanha-a-Nova


