Pan African Federation of Accountants (PAFA) e
African Accounting & Finance Association (AAFA)

INICIATIVA AFRICANA DE CONVITES À APRESENTAÇÃO DE ARTIGOS
DE INVESTIGAÇÃO 2020-2021 (ACAFRI - AFRICA CALL FOR ACCOUNTING
& FINANCE RESEARCH INITIATIVE)
1. Preâmbulo
Este projecto baseia-se em dois projectos anteriores orientados para a investigação, conhecidos
como a Iniciativa Africana de Convites à Apresentação de Artigos de Investigação (ACRPI, do
inglês Africa Call for Research Papers Initiative) e relativos a 2017 e 2019. Para promover o
objectivo estratégico da PAFA de desenvolver [e envolver-se em] conhecimento e soluções globais
sobre questões que afectarão a economia, a sociedade e a profissão (através da liderança
intelectual), esta terceira iniciativa parte da visão comum de que ainda existe uma lacuna
significativa nas evidências da investigação contabilística africana considerando várias questões e
temas de interesse dos profissionais, reguladores financeiros, universidades e decisores políticos.
Além disso, são limitados os fundos para financiamento da investigação que permitem que os
académicos realizem este tipo de investigação. Assim, a PAFA pretende alargar a sua parceria com
académicos da área de contabilidade nas universidades africanas, financiando investigação sobre
assuntos e temas emergentes. Por conseguinte, esta terceira colaboração entre a PAFA e a AAFA
irá focar-se de forma específica no financiamento de projectos de investigação de interesses para
os profissionais da área e decisores políticos, contando com orientadores nomeados pela AAFA
que orientarão os investigadores – doravante referida como a Iniciativa Africana para a
Investigação Contabilística 2020-2021 (ACARI, do inglês Africa Call for Accounting Research
Initiative).
A African Accounting & Finance Association (AAFA), enquanto corpo de académicos e
profissionais de contabilidade, coordena esta iniciativa no sentido de que seja uma plataforma para
os académicos com paixão pela investigação em África levarem avante a sua ambição de
investigação e de que contribua para o desenvolvimento e avanço do conhecimento contabilístico.
Especificamente, esta parceria beneficiará a PAFA, contabilistas profissionais, organismos de
supervisão africanos reconhecidos (reguladores na área de contabilidade), organizações de
contabilidade profissional, académicos e a profissão da contabilidade em África. Por exemplo,
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poderá fornecer evidências empíricas relevantes sobre questões diversas com o objectivo de
informar e aprofundar a influência da PAFA, vir a justificar mais bolsas de investigação ou apoiar
actividades de defesa de causas. Também irá melhorar o perfil, a capacidade e o desempenho dos
académicos universitários africanos, uma vez que haverá financiamento para projectos de
investigação de excelência que serão publicados pela PAFA e que servirão à PAFA, a nível
nacional, regional e global, como instrumentos de defesa de causas e desenvolvimento de políticas.
Além disso, a iniciativa irá melhorar a relação entre a profissão da contabilidade e instituições
académicas em África.

2. Objectivo da iniciativa
O objectivo da iniciativa é promover investigação empírica, conceptual ou teórica de alta qualidade
para utilização pela profissão da contabilidade, para dar apoio às economias africanas na
concretização de reformas bem-sucedidas no sector público e privado e na sua missão de cumprir
os objectivos da Agenda 2063 da AU. A iniciativa procura aprofundar o conhecimento sobre
práticas contabilísticas e/ou financeiras em África e, através de disseminação, alimentar e
influenciar decisões políticas e promover liderança intelectual a nível nacional e continental.
Especificamente, espera-se que o projecto atinja o seguinte:
i.

ii.

iii.

iv.

Financiamento de dois (2) projectos africanos de investigação académica em contabilidade
e finanças de interesse para os membros da PAFA e os decisores políticos (valor máximo
de 7.500 dólares dos EUA por projecto).
Disponibilizar uma plataforma para que os investigadores seleccionados divulguem as suas
conclusões às organizações profissionais africanas de contabilidade e à PAFA sobre
questões pertinentes para a profissão no que se refere à elaboração de políticas – através de
uma apresentação a uma sessão plenária do Africa Congress of Accountants (Congresso
Africano de Contabilistas), um evento bianual da PAFA, e um relatório de investigação
resumido publicado conjuntamente pela PAFA e pela AAFA.
Possibilitar o desenvolvimento de capacidades e o desenvolvimento de competências de
investigação de investigadores de contabilidade e finanças africanos através do
financiamento de investigação original (com o apoio de um sistema de orientação
envolvendo investigadores experientes reconhecidos).
Colocar a PAFA e a AAFA em posição de abordarem desafios e problemas práticos
enfrentados pela profissão contabilística e, mais geralmente, pelas economias africanas.
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3. Atribuição de financiamento à investigação
A iniciativa procura promover investigação sobre tendências emergentes em contabilidade e
finanças com o objectivo de aprofundar o conhecimento académico e as práticas profissionais de
contabilidade e finanças em África. Após um convite para manifestações de interesse e
apresentação de propostas, serão seleccionados e financiados dois (2) projectos de investigação. O
investigador principal de cada um dos três projectos vencedores será convidado a apresentar as
suas conclusões aos principais decisores políticos no 6th Africa Congress of Accountants (Sexto
Congresso de Contabilistas Africanos)1 em Maputo, Moçambique em 2021. Após terem sido
apresentados no Congresso, os resultados da investigação serão publicados numa série conjunta
de Relatórios de Investigação PAFA-AAFA. Um resumo adequado dos relatórios de investigação
será publicado numa edição especial do Africa Accounting and Finance Journal noutras revistas
científicas parceiras.
Além disso, os tópicos/temas dos projectos de investigação serão analisados em cada Congresso.
Isto irá garantir que todos os membros da PAFA beneficiam dos resultados da investigação e que
estes alimentam discussões e documentos de posicionamento sobre o caminho a seguir.
4. Elegibilidade e condições
Para serem elegíveis para participar na iniciativa de investigação, os candidatos têm de cumprir os
seguintes critérios e condições:
i.

ii.

O investigador principal (e o autor principal do relatório) tem de residir em África
e ser um membro académico permanente de uma universidade africana ou de outra
instituição de ensino superior;
O(s) investigador(es) deve(m) demonstrar provas de capacidades académicas para
realizar e concluir investigação de alta qualidade dentro do prazo previsto. Isto
implica normalmente que o investigador principal deve ser um doutorado no
momento da inscrição ou, pelo menos, ter um histórico de investigações e
publicações académicas. O departamento/universidade deve apoiar a candidatura
do investigador principal. Uma vez que é provável que os projectos envolvam a
recolha de dados de diferentes países, espera-se que o investigador principal
apresente provas de acesso a uma rede de investigadores e profissionais relevantes
em contabilidade, finanças e disciplinas relevantes (por exemplo, tecnologia)
noutros países africanos.

1

Organizado pela Pan African Federation of Accountants: com participação de mais de mil delegados para discutir
diferentes tópicos em matéria de liderança intelectual.
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iii.

iv.

O projecto proposto tem de ser original, respeitar os temas definidos no convite à
apresentação de artigos, ser realizável dentro do prazo exigido e prever que todos
os montantes de investigação sejam gastos até ao final do período. O projecto de
investigação pretendido não pode fazer parte de um estudo de doutoramento em
andamento.
Um dos investigadores (preferencialmente, o investigador principal) de cada um
dos dois projectos tem de estar disponível para participar no 2021 African
Congress of Accountants agendado para 2021 em Maputo, Moçambique, para
apresentar as conclusões da sua investigação. Os seus custos de deslocação serão
cobertos.

v.

Os fundos de investigação têm de cobrir os custos directos dessa recolha de dados,
assistência à investigação, aquisição de conjuntos de dados, transcrição de
entrevistas, custos de realização de inquéritos e um custo razoável relativo ao tempo
dispendido pelo investigador. Quaisquer custos de deslocação pretendidos têm de
estar directamente associados a actividades de investigação. 50% dos montantes
serão pagos antecipadamente, sendo o restante pago após a conclusão e a aprovação
do relatório final/apresentação no ACOA relevante.

vi.

Os candidatos seleccionados têm de estar em posição de enviar o seu relatório de
investigação completo até 31 de Março de 2021. Quando aplicável, será
solicitado um relatório de progresso pela AAFA entre três a seis meses antes

vii.

viii.
ix.

da data final de envio.
Os candidatos que tenham recebido as principais atribuições de fundos da iniciativa
anterior não são elegíveis para se candidatarem na capacidade de investigadores
principais.
Os membros do Comité de Implementação e Revisão não são elegíveis para se
candidatarem separadamente ou em conjunto com outros co-autores.
Para todos os projectos de investigação seleccionados será/serão nomeado(s) um
ou vários mentor(s)/perito(s) pelo Comité de Implementação e Revisão, cuja tarefa
será orientar os candidatos e garantir uma execução sem contratempos da
investigação. Será aplicada uma taxa de orientação relevante e incluída no pedido
de financiamento para a investigação.

x.

A proposta e os relatórios podem ser enviados em inglês, francês ou português.
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5. Processo de candidatura
Os candidatos que cumpram os critérios de elegibilidade e as condições acima indicadas podem
candidatar-se submetendo uma proposta de investigação (utilizando o modelo fornecido) até
Sexta-feira, 10 de Abril de 2020 para info@aafassociation.com e cc: yinka.moses@vuw.ac.nz,
com “2020-2021 AFRICA CALL FOR ACCOUNTING & FINANCE RESEARCH
INITIATIVE” como assunto do e-mail. O projecto de investigação proposto deve ser original e
focar-se numa das áreas temáticas indicadas abaixo.
O Comité de Implementação e Revisão (IRC, do inglês Implementation and Review Committee)
irá rever as propostas e notificar os dois candidatos seleccionados a tempo para 15 de Maio de
2020, no sentido de lhes permitir iniciar os seus projectos de investigação dentro do prazo
estipulado. Os autores dos projectos seleccionados são encorajados a participar na 2020 African
Accounting and Finance Association (AAFA) Annual Conference (Conferência Anual da
Associação Africana de Contabilidade e Finanças 2020) agendada para 1 a 3 de Setembro de
2020, no Cairo, Egito, para apresentar o seu trabalho em curso.2

6. Áreas temáticas
Para 2020-2021, convida-se à apresentação de propostas de investigação na seguinte área temática:
De acordo com o Fórum Económico Mundial (FEM), o conceito de Quarta Revolução Industrial
procura englobar alterações fundamentais na forma como vivemos, trabalhamos e nos
relacionamos uns com os outros. Os avanços tecnológicos estão no centro destas alterações e estão
a gerar questões e preocupações fundamentais devido aos seus efeitos potencialmente nocivos em
países, organizações, seres humanos, natureza e sociedade. Ao mesmo tempo, a Quarta Revolução
Industrial e as novas tecnologias podem ajudar a abordar desafios de longa data nos países em
desenvolvimento no sentido de se criar um futuro inclusivo e centrado nos seres humanos que terá
um impacto positivo em famílias, organizações e comunidades.
Sob este prisma, o papel dos contabilistas está a mudar como resultado do aumento de
desenvolvimentos em automatização, inteligência artificial, novas tecnologias em contabilidade
financeira e relatórios financeiros, bem como renovadas exigências sociais por relevância e
desenvolvimento sustentável. Existem também aspirações de que as novas tecnologias podem
ajudar a promover eficiências, garantindo transparência e responsabilização no sector público.

2

Espera-se que os autores que participem na conferência AAFA no Egipto {ut}paguem os seus custos de
deslocação.
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Existe a necessidade de uma avaliação aprofundada do estado de prontidão da profissão da
contabilidade em África à luz do ambiente em mudança dos nossos dias. Sob este prisma,
convidamos à apresentação de propostas de investigação de excelência que abordem um dos
seguintes temas:
1. A Quarta Revolução Industrial: avaliar a prontidão dos agentes da profissão da
contabilidade (empresas de contabilidade, organismos profissionais, instituições de
formação e membros) em África quanto à utilização da 4RI para melhorar a respectiva
criação de valor.
2. Transformar a cadeia de valor da educação e formação em contabilidade, incorporando
inovações e tecnologias emergentes da Quarta Revolução Industrial para desenvolver
3.
4.
5.
6.
7.

novas competências, comportamentos e competências.
Explorar as tecnologias digitais para melhorar a prestação de serviços públicos em África,
destacando o papel da profissão da contabilidade.
Currículo de contabilidade profissional e desenvolvimento profissional contínuo: Preparar
o terreno para a Quarta Revolução Industrial.
Desenvolvimento de tecnologias (incluindo inteligência artificial) e ferramentas para a
contabilidade do sector público africano visando melhorar a prestação de serviços
Gerir os recursos de África através de pensamento e relatórios integrados – o papel de 4RI.
Como a profissão da contabilidade pode utilizar as capacidades da 4RI para contribuir para

a realização dos objectivos da Agenda da União Africana 2063 e dos Objectivos de
Desenvolvimento Sustentável em África
8. A profissão da contabilidade traça o caminho para a Quinta Revolução Industrial –
imaginar a 5RI e o papel da profissão da contabilidade.
As propostas podem incorporar vários métodos de recolha de dados que são considerados
adequados às questões e temas de investigação descritos acima. Os projectos também podem
incluir investigação documental sobre organismos nacionais em qualquer parte do mundo,
realização de estudos exploratórios sobre experiências organizacionais e estudos de caso em
África. O objectivo geral do projecto é alimentar o desenvolvimento de políticas e iniciativas
apropriadas para órgãos profissionais africanos.
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7. Calendário de implementação
Data

Actividade

Fevereiro de 2020

Anúncio e convite à apresentação de propostas

Sexta-feira, 10 de Abril de 2020

Prazo para envio de propostas

10 de Abril – 1 de Maio de 2020

Revisão pelo IRC – primeira avaliação

15 de Maio de 2020

Anúncio das propostas vencedoras
Assinatura de um contrato de investigação e
acordos para desembolso de fundos (50%) e
confirmação dos orientadores de projecto.

1 de Junho de 2020

Início de todas as actividades do projecto de
investigação

Entre 30 de Setembro e 31 de Dezembro de 2020

Revisão do orientador e relatório de progresso
provisório ao IRC; data sujeita à natureza do
projecto e a acordo prévio

31 de Março de 2021

Envio de relatórios finais por cada equipa de
investigação
Análise e aceitação do relatório (incluindo um
relatório financeiro de despesas de investigação).

30 de Abril de 2021

1 de Maio de 2021 até à data do Congresso

Organização de viagem para um representante de
cada equipa de investigação e representantes
AAFA que participam no 6º ACOA em
Moçambique.

No prazo de 3 meses após a data do Congresso de 2021 Envio da versão final corrigida de relatórios para
publicação a título de série de investigação e
artigos de resumo na revista científica da AAFA
para publicação3

3

Os autores receberão os 50% de fundos restantes apenas após o envio da versão corrigida do seu projecto
concluído para publicação e apresentação no ACOA.
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Formulário para Candidatura de Proposta de Investigação
Tenha em atenção ao seguinte:
1) Data limite para candidaturas completas e documentação de suporte: Sexta-feira, 10 de
Abril de 2020 – 17h TMG
2) O investigador principal tem de enviar o formulário de candidatura preenchido e a
documentação de suporte à atenção do Secretariado da AAFA
(info@aafassociation.com) e cc: yinka.moses@vuw.ac.nz
(3) Documentação de apoio: o investigador principal tem de disponibilizar um CV completo
(juntamente com o CV de quaisquer investigadores) e uma carta de apoio assinada pelo
Director/Reitor do departamento académico da universidade/instituição do investigador
principal.
1. Nome completo do Investigador Principal, afiliação (universidade e departamento) e detalhes de contacto
(e-mail e telefone):

1a. Se aplicável, adicione nomes completos de outros investigadores e respectiva afiliação e respectivos
detalhes de contacto.

2. Título do projecto de investigação:

3. Qual é o principal objectivo do projecto de investigação?
[Não mais do que 100 palavras]

4. Duração dos trabalhos

5. Data de início proposta: dd/mm/aa

[não pode exceder 12 meses]

[caso contrário, supõe-se que se inicie em 8 de Junho de
2020]

6. Montante total do financiamento solicitado:
a discriminação de custos é apresentada na página 4

USD
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7. Resumo do projecto
Em não mais de duas páginas A4 – objectivos, área/literatura, métodos, calendário com os principais momentos e,
especificamente, definir como a investigação pretendida se relaciona com uma ou mais áreas temáticas descritas no convite à
apresentação de para projectos de investigação e como trará benefícios para a compreensão académica e profissional de
práticas de contabilidade e financeiras em África. Defina também o papel de cada investigador e os resultados propostos:
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7. Resumo do projecto (continuação)
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8. Qualquer apoio adicional prestado (por exemplo, por fundos de investigação próprios, fundos
universitários ou quaisquer fontes externas):

9.

Despesas:

Apresente justificações detalhadas dos custos e especifique qualquer taxa de câmbio aplicável. Inclua todos os custos bancários e custos
de transferência bancária no seu orçamento.

Rubrica de custo

Justificação/base da estimativa

USD

Assistente de investigação (incluindo qualquer
salário e pagamentos obrigatórios ao Estado daí
decorrentes)
Assistência
administrativa
(incluindo
pagamentos obrigatórios ao Estado). Tenha em
atenção que não pode incluir aqui a
administração rotineira do departamento.
Custos de inquéritos e/ou entrevistas (por ex.,
administração, questionários, transcrição de
entrevistas)
Software informático/compra de conjuntos de
dados (orçamento/factura a ser fornecido)
Quaisquer custos de deslocação e subsistência
relacionados com a investigação
Tempo despendido pelos investigadores
(especificar horas e taxa horária para cada
investigador)
Custos bancários/custos de transferência
Outros (forneça detalhes):

Total:

£
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10. Nome e assinatura do Investigador Principal

Apenas para utilização administrativa
Comentários do Comité de Implementação e Revisão (IRC)

Fundos atribuídos/não atribuídos
Decisão tomada:
Montante atribuído: USD
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Data

