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“O ISCAL assume-se hoje como uma 
escola de ensino superior dinâmica, 
inovadora, e bem preparada para en-
frentar os exigentes desafios que a so-
ciedade e a academia nos impõem com 
progressiva acuidade. São inúmeras as 
iniciativas e atividades em que os nos-
sos estudantes, professores e pessoal 
não docente se encontram envolvidos, 
divulgando e promovendo o ISCAL mui-
to para além do número 20 da Miguel 
Bombarda. A qualidade do nosso ensino 
e da investigação produzida pelo nos-
so corpo docente, o envolvimento dos 
nossos estudantes na vida académica e 
em variados projetos desenvolvidos no 
seio do instituto, a qualificação e o em-
penho crescentes dos profissionais que 
nesta casa trabalham, são tudo indícios 
da vitalidade que o ISCAL evidencia e 
que pretende continuar a demonstrar 
e reforçar. Naturalmente, aquilo que de 
bom se faz pode e deve ser divulgado. 
O lançamento da newsletter que agora 
se apresenta é mais um passo essencial 
neste sentido.”

Este suporte de comunicação terá uma perio-
dicidade mensal e pretende dar a conhecer o 
trabalho desenvolvido por toda a comunidade 
académica. Assim, solicitamos que nos façam 
chegar todas as sugestões que considerem per-
tinentes, dado que gostaríamos que este fosse 
um trabalho de desenvolvimento colaborativo.
Nesta primeira edição procuramos sintetizar os 
aspetos essenciais daquilo que de mais relevan-
te ocorreu desde o início do ano de 2020.

EDITORIAL

NOTA DE REDAÇÃO

EMBAIXADORES DO 
ISCAL DÃO INÍCIO 
A ROADSHOW
EM ESCOLAS
SECUNDÁRIAS
O ISCAL iniciou a 13 de janeiro, na Escola Secundária de Cascais, o roadshow de 
divulgação da sua oferta formativa. Até ao final deste ano letivo, o ISCAL marcará 
presença em mais de quatro dezenas de escolas secundárias dos distritos de Lisboa, 
Setúbal e Santarém, impactando diretamente mais de um milhar de potenciais can-
didatos. O objetivo desta atividade é o de divulgar a oferta formativa e esclarecer as 
dúvidas dos potenciais candidatos, de modo a dinamizar e aumentar a visibilidade da 
marca ISCAL. Esta atividade insere-se num conjunto mais vasto de iniciativas que es-
tão a ser levadas a cabo junto dos potenciais candidatos. Para esta missão contamos 
com os Embaixadores ISCAL que quiseram associar-se a esta iniciativa e representar 
a família ISCAL.

NOTÍCIA



2.ªEDIÇÃO
DO SEMINÁRIO 
DE INVESTIGAÇÃO 
CIENTÍFICA
DO ISCAL

ISCAL ASSINA
PROTOCOLO COM
LUIS SIMÕES
LOGÍSTICA
INTEGRADA, SA

No âmbito da licenciatura em Comércio 
e Negócios Internacionais o ISCAL cele-
brou no passado mês de dezembro um 
protocolo de colaboração com a Luis Si-
mões Logística Integrada, SA.
A LSLI tem como missão garantir solu-
ções eficientes e competitivas de trans-
portes, logística e serviços auxiliares, 
promovendo a satisfação de clientes e 
sociedade em geral, sob os pontos de 
vista económico, social e ambiental.
O Protocolo contempla, entre outros as-
petos, oportunidades para colaboração 
ao nível da reflexão estratégica do curso, 
participação de profissionais em seminá-
rios e outras atividades do curso, abertu-
ra para apoiar trabalhos académicos dos 
alunos do curso bem como divulgação 
de ofertas de emprego e estágios.
Com a celebração deste protocolo o 
curso de CNI reforça as suas parcerias 
num sector de atividade especialmente 
relevante no âmbito do curso.

No passado dia 1 de fevereiro decorreu a 2.ª Edição do Seminário de investigação 
científica do ISCAL. O seminário inclui a apresentação e entrega de prémios aos me-
lhores trabalhos de investigação apresentados no âmbito dos mestrados do ISCAL, no 
ano letivo 2017/2018. O evento contou ainda com a participação, enquanto oradoras, 
das Professoras Carla Martinho e Vera Pinto, bem como com autores das dissertações 
distinguidas dos mestrados em Contabilidade, Auditoria, Fiscalidade e Controlo de 
Gestão e dos Negócios.

EVENTO

PROTOCOLO



2.ª EDIÇÃO 
WORKSHOPS
PARA O FUTURO
Depois do êxito da 1.ª Edição “Workshops para o FUTURO”, o ISCAL organiza a 2.ª 
Edição deste evento no qual os estudantes do ISCAL poderão adquirir uma vasta 
experiência no despertar de consciências e na capacitação de talentos, de modo a 
proporcionar uma desafiante experiência rumo ao desenvolvimento pessoal e profis-
sional. A 2ª Edição foi estruturada tendo por base diversas reuniões tidas com as en-
tidades empregadoras de referência e teve uma aceitação notável por parte dos estu-
dantes. Em poucas horas, as mais de 360 inscrições foram totalmente preenchidas, o 
que demonstra o elevado interesse por parte dos nossos estudantes, bem como a sua 
perceção acerca da importância das soft-skills para uma empregabilidade de qualidade.

INSTITUTO SUPERIOR DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO DE LISBOA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA 

GESTÃO DE TEMPO
13 FEVEREIRO / 11H
RES. CONFLITOS E NEGOCIAÇÃO
20 DE FEVEREIRO / 11H
COMUNICAÇÃO
5 MARÇO / 11H
DESIGN THINKING
12 MARÇO / 15H
MOTIVAÇÃO E PROPÓSITO
19 MARÇO / 15H
COLABORAÇÃO
26 MARÇO / 15H
PENSAMENTO CRÍTICO
2 ABRIL / 15H
PITCH
23 ABRIL / 15H
LIDERANÇA
30 ABRIL / 15H

2.ª EDIÇÃO

ISCAL ASSINA
PROTOCOLO COM 
A CÂMARA
DE COMÉRCIO
E INDÚSTRIA
LUSO-CHINESA

PRÉMIO
“LUIZ CHAVES DE ALMEIDA”

No âmbito da licenciatura em Comércio 
e Negócios Internacionais o ISCAL cele-
brou em 14 de janeiro um protocolo de 
colaboração com a Câmara de Comér-
cio e Indústria Luso-Chinesa (CCILC).
Criada em 1978, a CCILC procura fo-
mentar a dinamização das relações eco-
nómicas e comerciais e facilitar a intera-
ção entre as empresas e instituições dos 
dois países.
O Protocolo contempla, entre outros as-
petos, oportunidades para colaboração 
ao nível da reflexão estratégica do curso, 
participação de profissionais em seminá-
rios e outras atividades do curso, abertu-
rapara apoiar trabalhos académicos dos 
alunos do curso bem como divulgação 
de ofertas de emprego e estágios. Com 
a celebração deste protocolo o curso de 
CNI reforça as suas parcerias com uma 
entidade especialmente relevante no 
âmbito do estudo e aprofundamento de 
contactos com um dos principais países 
em contexto de comércio internacional.

Os docentes do ISCAL, Gabriel Alves e Fábio 
Albuquerque em conjunto com o alumni Victor 
Nunes foram galardoados, pela APOTEC - Asso-
ciação Portuguesa de Técnicos de Contabilida-
de com o Prémio de Contabilidade “Luiz Chaves 
de Almeida”. Este prémio é reconhecido por ser 
o mais antigo da Península Ibérica e tem por ob-
jetivo promover e divulgar a investigação na área 
da Contabilidade.
O prémio atribuído ao trabalho intitulado “A re-
levância da reforma Europeia de Auditoria sob 
a perspetiva dos auditores externos” vem de-
monstrar a qualidade da investigação produzida.

PROTOCOLO

EVENTO

INVESTIGAÇÃO



APRESENTAÇÃO
DO OPEN DAY ISCAL

Inserido na estratégia de captação de estudan-
tes foi apresentada a iniciativa Open Day ISCAL 
que abrirá as portas da nossa instituição a todos 
aqueles que nos pretendem visitar e conhecer 
melhor. A iniciativa decorrerá na última quarta 
feira de cada mês e permitirá assim complemen-
tar o Roadshow que está a ser efetuado junto 
dos estudantes do ensino secundário.

NOTÍCIA

MÉTODOS
ESTATÍSTICOS PARA
A INVESTIGAÇÃO
CICLO DE SEMINÁRIOS
A Secção Autónoma de Estatística Aplicada organizou um ciclo de seminários que 
decorreu nos meses de janeiro e fevereiro, com intuito de promover o desenvolvimen-
to de um conjunto de competências em temas tão diversos como sejam os casos 
de: análise exploratória de dados/estatística descritiva, inquérito por amostragem, re-
gressão linear e métodos de previsão. Ainda que direcionado para os estudantes do 
segundo ciclo, os seminários contaram com a participação de diversos membros da 
nossa comunidade académica.

EVENTO

APRESENTAÇÃO
DE COMUNICAÇÕES

O Professor Carlos Manuel Pinheiro, 
apresentou, na Conferência IFABS 2019 
Medellin Colombia o paper “Idiosyncra-
tic Bank Shocks in Interbank Syndicated 
Lending” em co-autoria com o Professor 
Alberto Pozzolo da Universidade Roma 
Tre, Itália, na sessão especial sobre Bank 
Lending.

INVESTIGAÇÃO



ERRADICAR
A FOME
A 20 de fevereiro terá lugar o 3.º seminário dedicado à iniciativa Um ODS por mês, 
sobre o Objetivo n.º 2 - Erradicar a Fome. Uma das metas a alcançar até 2030 é a 
de “Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e a melhoria da nutrição e 
promover a agricultura sustentável.” O seminário contará com a participação de João 
Paulo Belo Valente (Médico veterinário, empresário e dirigente associativo); Carlos de 
Jesus (Refood) e Jade Freire (Investigadora na FCSH) e com a moderação do Profes-
sor Jorge Rodrigues do ISCAL.

Com a degradação dos solos, das florestas e da biodiversidade é chegado o momento
de pensarmos no modo como nos alimentamos, que tipo de consumo devemos fazer.
Torna-se necessário uma mudança de paradigma no modo como gerimos os nossos 
recursos de modo a podermos dar resposta ao flagelo da fome que, em 2017, atingia
821 milhões de pessoas, prevendo-se que em 2050 o número de pessoas atingidas 
seja de 2 biliões. A má gestão e o desperdício afetam o desenvolvimento das comuni-
dades mais pobres. A má nutrição é responsável por quase metade (45%) das mortes
das crianças que morrem com menos de 5 anos, um valor que atinge 3.1 milhão de 
crianças todos os anos. No mundo rural o sustento dado pela terra já não chega obri-
gando à emigração de homens e mulheres que até à data viviam da agricultura. As 
boas práticas na agricultura, pesca e exploração dos solos podem fornecer alimenta-
ção para todos, promovendo ao mesmo tempo o desenvolvimento dos meios rurais e
protegendo a natureza.

PUBLICAÇÃO DE OBRA

CONTRIBUTIONS ON 
APPLIED BUSINESS 
RESEARCH AND
SIMULATION STUDIES

ACREDITAÇÃO
LICENCIATURA EM
SOLICITADORIA PELA A3ES

Na sequência das iniciativas de comemoração 
dos 260 anos em maio de 2019,foi publicada 
uma obra de cariz científico, composta por 9 ca-
pítulos, intitulada “Contributions on Applied Bu-
siness Research and Simulation Studies”. O livro 
foi publicado pela editora norte-americana Nova 
Science Publishers, tendo como editores os Pro-
fessores Orlando Gomes e Mariya Gubareva.
Para além dos editores, são autores dos capí-
tulos, os Professores do ISCAL Alexandra Do-
mingos, António Cariano, Davide Argiolas, Fábio 
de Albuquerque, Hélder Fanha, Jorge Sequeira, 
Margarida Piteira, Maria do Rosário Justino, Ma-
riana Antunes e Raúl Navas. A obra conta ainda 
com a participação de outros autores nacionais 
e internacionais. Para além de ser um volume 
que assinala os 260 anos da Instituição, é tam-
bém uma demonstração da vitalidade científica 
da qual o ISCAL se orgulha.

No âmbito do processo de avaliação/
acreditação do ciclo de estudos condu-
cente ao grau de licenciado em Solicita-
doria, o Conselho de Administração da 
A3ES decidiu acreditar o referido ciclo de 
estudos pelo período de 6 anos, sendo 
este o período de acreditação máximo 
num ciclo avaliativo. Este reconhecimento 
da qualidade do ciclo de estudo em mui-
to se deve ao trabalho desenvolvido dia-
riamente por todos os intervenientes do 
ciclo de estudos.

EVENTO

INVESTIGAÇÃO

NOTÍCIA



7TH INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON CSR, 
SUSTAINABILITY,
ETHICS & GOVERNANCE 
2020 ARRANQUE 2ª EDIÇÃO 

DO MESTRADO
EM AUDITORIA
EM PARCERIA
COM O ISCAM

Arrancou, sob a coordenação do Professor Ga-
briel Alves, a 2ª Edição do Mestrado em Audito-
ria, lecionado em parceria com Instituto Superior 
de Contabilidade a Auditoria de Moçambique. 
Depois do sucesso da 1ª Edição deste mestra-
do, iniciou no dia 5 de fevereiro a 2ª Edição, que 
conta com a participação de diversos docentes 
do ISCAL.

O Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa (ISCAL) e o Instituto 
Politécnico de Lisboa (IPL) acolhem de 24 a 26 de junho de 2020, nas instalações da 
Escola Superior de Tecnologias de Saúde de Lisboa (ESTeSL) a 7th International Con-
ference on CSR, Sustainability, Ethics & Governance 2020.  A conferência é organizada 
pelo ISCAL e pelo IPL em colaboração com o Global Corporate Governance Institute, 
sendo uma das maiores conferências internacionais com foco na responsabilidade so-
cial a nível empresarial. Esta será uma excelente oportunidade para apresentar temas 
no âmbito da Responsabilidade Social Corporativa, Sustentabilidade, Ética e Gover-
nança nas suas diversas dimensões, que tem vindo a contar com representantes de 
mais de 40 países apresentando os seus mais recentes estudos empíricos e as respe-
tivas implicações práticas a nível empresarial, social, político e académico. Relembra-
mos que o call for abstracts decorre até ao dia 28 de fevereiro. Mais informações 
podem ser encontradas em: http://csr2020.sanfi.org/

EVENTO

PARCERIA

ERASMUS+

Foram celebrados novos protocolos que 
permitem aos estudantes, docentes e 
não docentes do ISCAL usufruírem de 
mobilidades ao abrigo do Programa Eras-
mus+.
- Universidad da Coruna (Espanha);
- West University of Timisoara (Roménia);
- University of Applied Sciences of Nor-
thwestern (Suiça)

PROTOCOLO



WELCOME
ERASMUS
2ND SEMESTER
O ISCAL tem vindo a aumentar significa-
tivamente o número de estudantes inco-
ming e outgoing ao abrigo do programa 
Erasmus+, sendo que este ano letivo, 
pela primeira vez, ultrapassámos a cente-
na de estudantes incoming provenientes 
de mais de duas dezenas de instituições 

PUBLICAÇÕES

- A Professora Clotilde Palma publicou, 
através da editora Almedina, a obra inti-
tulada Estudos de IVA V.

- A Professora Ana Isabel Dias em con-
junto com a Professora Doutora Patricia 
Milanés Montero e o Professor Doutor 
Esteban Pérez Calderón, publicaram no 
Journal of Environmental Research and 
Public Health o artigo intitulado Trans-
parency of Financial Reporting on 
GreenhouseGas Emission Allowan-
ces: The Influence of Regulation. 

- As Professoras Paula Gomes dos San-
tos e Carla Martinho publicaram na obra 
intitulada  Financial Determinants in Local 
Re-Election Rates: Emerging Research 
and Opportunities Hershey, PA: IGI Glo-
bal, o capítulo Sustainability Asses-
sment of Portuguese Local Gover-
nments (2009 to 2017): Accounting 
Information and Public Governance.

- O Professor Jorge Rodrigues publicou 
em co-autoria com a Professora Maria 
Amélia Marques no European Journal of 
Social Sciences Studies o artigo Family 
firms and family business: a concep-
tual approach about the ambiguities, 
paradoxes and uniqueness of family 
businesses. 

INVESTIGAÇÃO

EVENTO

de ensino superior parceiras. Foi realiza-
da uma sessão de boas vindas aos 32 
estudantes que irão frequentar o ISCAL, 
neste semestre e que contou com a pre-
sença, para além dos estudantes ao abri-
go do programa, de docentes, estudan-
tes e entidades da sociedade civil.

PROVAS ACADÉMICAS

A Professora Ana Sofia Antunes de Carvalho, 
conclui com sucesso, no passado dia 03 de 
fevereiro, o seu Doutoramento na Universidade 
Nova de Lisboa. 

NOTÍCIA



Logística e Transportes
LUÍS SIMÕES E ISCAL ASSINAM PRO-
TOCOLO DE COLABORAÇÃO

Human Resources Portugal
ISCAL APROXIMA CURSOS DA REAL-
IDADE EMPRESARIAL

Jornal Económico | Prof. Carlos 
Nunes e Prof. Vanessa Mendes
OE2020 TRAZ AGRAVAMENTO NAS 
TAXAS DE IMI E IMT

Forúm estudante | Prof. Pedro Pinheiro
OS ESTUDANTES DO ISCAL SENTEM 
QUE ESTA É UMA VIAGEM QUE VALE 
A PENA

Mais Superior | Prof. Pedro Pinheiro
OS EMPREGADORES RECONHECEM 
O ELEVADO NÍVEL DE COMPETÊNCIA 
QUE CARACTERIZA OS ALUNOS QUE 
TERMINAM OS NOSSOS CURSOS

Jornal Sol | Prof. Orlando Gomes
A VANTAGEM ECONÓMICA DA NÃO 
DISCRIMINAÇÃO

Notícias ao Minuto | Prof. Dina Cilia
NOVA LEI DO TRABALHO REQUER 
“ESFORÇO ACRESCIDO” PARA COR-
RETA APLICAÇÃO

Transportes e Negócios
LUÍS SIMÕES E ISCAL
ACORDAM COLABORAÇÃO

Revista Cargo
ISCAL E LUÍS SIMÕES FIRMAM 
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO NA 
ÁREA DA FORMAÇÃO

CLIPPING

AGENDA ISCAL

18 DE FEVEREIRO
WORKSHOP

17 DE FEVEREIRO
SEMINÁRIO

AGENDA

20 DE FEVEREIRO
WORKSHOP

5 DE MARÇO
WORKSHOP

https://www.logisticaetransporteshoje.com/logistica/luis-simoes-e-iscal-assinam-protocolo-de-colaboracao/
https://www.logisticaetransporteshoje.com/logistica/luis-simoes-e-iscal-assinam-protocolo-de-colaboracao/
https://hrportugal.sapo.pt/iscal-aproxima-cursos-da-realidade-empresarial/
https://hrportugal.sapo.pt/iscal-aproxima-cursos-da-realidade-empresarial/
https://leitor.jornaleconomico.pt/download?token=9f1a20996f8418cbbfb8c5b4f7b02cf9&file=ESP_SUP_2026.pdf
https://leitor.jornaleconomico.pt/download?token=9f1a20996f8418cbbfb8c5b4f7b02cf9&file=ESP_SUP_2026.pdf
https://www.forum.pt/instituicoes/os-estudantes-do-iscal-sentem-que-esta-e-uma-viagem-que-vale-a-pena
https://www.forum.pt/instituicoes/os-estudantes-do-iscal-sentem-que-esta-e-uma-viagem-que-vale-a-pena
https://www.forum.pt/instituicoes/os-estudantes-do-iscal-sentem-que-esta-e-uma-viagem-que-vale-a-pena
https://maissuperior.com/2019/12/07/iscal-os-empregadores-reconhecem-o-elevado-nivel-de-competencia-que-caracteriza-os-alunos-que-terminam-os-nossos-cursos/?fbclid=IwAR0q8BiTlSFZcS3LAK3JOwmXjwnS3tmNI0_am1R0PJnVcv2KRZQSzqwTet4
https://maissuperior.com/2019/12/07/iscal-os-empregadores-reconhecem-o-elevado-nivel-de-competencia-que-caracteriza-os-alunos-que-terminam-os-nossos-cursos/?fbclid=IwAR0q8BiTlSFZcS3LAK3JOwmXjwnS3tmNI0_am1R0PJnVcv2KRZQSzqwTet4
https://maissuperior.com/2019/12/07/iscal-os-empregadores-reconhecem-o-elevado-nivel-de-competencia-que-caracteriza-os-alunos-que-terminam-os-nossos-cursos/?fbclid=IwAR0q8BiTlSFZcS3LAK3JOwmXjwnS3tmNI0_am1R0PJnVcv2KRZQSzqwTet4
https://maissuperior.com/2019/12/07/iscal-os-empregadores-reconhecem-o-elevado-nivel-de-competencia-que-caracteriza-os-alunos-que-terminam-os-nossos-cursos/?fbclid=IwAR0q8BiTlSFZcS3LAK3JOwmXjwnS3tmNI0_am1R0PJnVcv2KRZQSzqwTet4
https://sol.sapo.pt/artigo/676535/a-vantagem-economica-da-nao-discriminacao
https://sol.sapo.pt/artigo/676535/a-vantagem-economica-da-nao-discriminacao
https://www.noticiasaominuto.com/economia/1360482/nova-lei-do-trabalho-requer-esforco-acrescido-para-correta-aplicacao
https://www.noticiasaominuto.com/economia/1360482/nova-lei-do-trabalho-requer-esforco-acrescido-para-correta-aplicacao
https://www.noticiasaominuto.com/economia/1360482/nova-lei-do-trabalho-requer-esforco-acrescido-para-correta-aplicacao
https://www.transportesenegocios.pt/luis-simoes-e-iscal-acordam-colaboracao/
https://www.transportesenegocios.pt/luis-simoes-e-iscal-acordam-colaboracao/
https://revistacargo.pt/iscal-e-luis-simoes-firmam-protocolo-de-colaboracao-na-area-da-formacao/
https://revistacargo.pt/iscal-e-luis-simoes-firmam-protocolo-de-colaboracao-na-area-da-formacao/
https://revistacargo.pt/iscal-e-luis-simoes-firmam-protocolo-de-colaboracao-na-area-da-formacao/
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