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Editorial 

Em Junho de 2004 a Comissão Instaladora do IPCA, presidida pelo Professor 

Norberto Cunha, teve a louvável iniciativa de iniciar a publicação desta revista 

científica, que conforme artigo 1º do Estatuto Editorial “é um espaço para 

divulgação das diversas áreas de conhecimento, procurando dinamizar a 

investigação académica e resultados científicos com potencialidades de aplicação, 

não se privilegiando qualquer corrente de pensamento científico.” 

Tendo tomado posse como Presidente do IPCA em 15 de Setembro de 2006 e 

após analisar com o cuidado que é exigido, as responsabilidades do funcionamento 

e, apesar das despesas inerentes à edição de uma revista com a qualidade e 

distribuição que se pretende, entendeu-se dar continuidade a este projecto não 

alterando os objectivos delineados por quem teve a iniciativa deste projecto. 

Devido à alteração da Comissão Instaladora referida, não foi possível editar dois 

números em 2006, sendo este volume constituído pelos nºs. 5 e 6, grande parte 

trabalho da Direcção da revista anterior que publicamente agradeço. 

Neste volume inclui-se o Estatuto Editorial da Revista salientando-se a decisão 

de publicar dois números por ano, sendo o primeiro número de cada ano civil, uma 

publicação de natureza temática (uma área científica) e o segundo de carácter 

genérico. Por proposta do Director Executivo da revista, o número a editar em 

Junho de 2007 publicará unicamente artigos da área da Contabilidade, Fiscalidade e 

Auditoria. 

Publicar um artigo numa revista científica é um acto de coragem uma vez que 

quem, com tanto esforço muitas vezes com custos financeiros, submete-se à 

apreciação de dois refrees cuja opinião é decisiva sobre a aplicação ou não. 

Quando um autor recebe informação de que o artigo foi aceite é, muitas vezes, 

motivo de festa, de alegria, porque dois avaliadores, cientificamente reconhecidos, 

decidem que o artigo pode ser publicado e consequentemente lido por outros 

investigadores, docentes, políticos, empresários e outros leitores interessados na 

recente investigação de uma determinada área temática. 

Mas, a publicação é também um dever cívico, uma vez que, sendo investigação 

recente interessará a quem diariamente necessite de novos processos, novos 

modelos para o exercício de uma actividade industrial, comercial, agrícola, política, 

de docência ou de gestão e permitirá a outros investigadores conhecer resultados, 

novas descobertas que permitirão um maior desenvolvimento e bem-estar social. 
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De nossa parte tudo faremos para publicar os melhores artigos e informação útil 

à sociedade. 

De vossa parte aguardamos e desde já agradecemos a escolha da Revista Tékhne 

para a publicação dos vossos estudos académicos e científicos 

 


