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REGULAMENTO 

1 – OBJECTIVO 

O Centro de Estudos de História da Contabilidade, departamento da APOTEC – 

Associação Portuguesa de Técnicos de Contabilidade, constituído em 1996, institui 

prémios anuais, para trabalhos tendo como objectivo o estudo e divulgação da História 

da Contabilidade. 

 

2 – CONTEÚDO DOS TRABALHOS 

Os trabalhos apresentados versarão sobre um tema de investigação na área da História 

da Contabilidade dos Povos da Península Ibérica. 

 

3 – JÚRI 

a) O júri será constituído por três elementos convidados pelo Conselho Científico do 

Centro de Estudos de História da Contabilidade. 

b) O júri estabelecerá os critérios de selecção dos trabalhos. 

c) O júri poderá decidir não atribuir o prémio. 

d) As decisões do júri são soberanas e delas não haverá recurso. 

 

4 – PRÉMIO 

a) O prémio a atribuir é de Euros: € 500,00. 

 

5 – TROFÉU 

Cada trabalho premiado receberá também uma escultura, alusiva ao concurso. 

 

6 – REQUISITOS FORMAIS E PRAZO 

a) Os trabalhos concorrentes terão de ser inéditos. 

b) Os trabalhos são apresentados em língua Portuguesa ou noutras línguas ibéricas. 
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c) Os trabalhos deverão ser identificados com pseudónimo e acompanhados de um 

envelope fechado dentro do qual figurará a identificação completa do autor ou autores 

(nome, morada, telefone, e-mail e pseudónimo) e em cujo exterior far-se-á constar o 

pseudónimo, título do trabalho e prémio a que se candidata. 

d) Os trabalhos deverão ser apresentados por duas vias: suporte digital em PDF e por 

suporte físico em quatro exemplares, a duplo espaço em folhas de tamanho DIN A4 e a 

sua extensão não deverá exceder as 50 páginas, incluindo índice e bibliografia e em 

qualquer das vias, assegurando sempre a respectiva confidencialidade. 

e) Os trabalhos deverão dar entrada na sede da APOTEC na Rua Manuel da Fonseca, 4 

A, Park Orange, 1600-308 LISBOA, até ao dia 15/12/2017. 

f) Não serão admitidos trabalhos que tenham concorrido a outros prémios ou que 

tenham obtido financiamento sob qualquer forma. 

g) Os trabalhos concorrentes terão de apresentar declaração, atestando o ineditismo 

do trabalho a concurso. 

h) Os trabalhos concorrentes não premiados poderão ser objecto de menções 

honrosas. 

 

7 – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E ENTREGA DOS PRÉMIOS 

a) Os resultados do prémio serão divulgados aos premiados até 15/02/2018. 

b) Os concorrentes não premiados poderão tomar conhecimento dos resultados 

presencialmente na sede da APOTEC ou pelo telefone 351 21 355 29 00. 

c) A data e local da entrega dos prémios será oportunamente comunicada aos 

interessados. 

 

8 – DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS 

a) A divulgação dos trabalhos premiados é consequência da atribuição dos referidos 

prémios. 
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b) Os trabalhos não premiados poderão ser levantados na sede da APOTEC entre o dia 

01/03/2018 e o dia 31/03/2018. Após esta data, a APOTEC reserva-se o direito de 

considerar abandonados esses trabalhos apresentados. 

 

PATROCINADORES: 

CGD 

Fidelidade 

APOIOS: 

Universidade do Minho 

Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Aveiro 

Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra 

Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa 

Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto 

Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu 

Vida Económica 

 


