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FILIPE INTEIRO
GRPCI - GABINETE DE RELAÇÕES
PÚBLICAS, COMUNICAÇÃO E IMAGEM

Filipe Inteiro, licenciado e mestre em De-
sign de Comunicação, está no ISCAL 
desde fevereiro de 2019 e, atualmente, 
é o responsável pelo GRPCI. Um eterno 
apaixonado por Arte, nascido em França 
e em Portugal desde os seus 10 anos, 
Filipe contou-nos o seu percurso até che-
gar ao ISCAL: “Foi ao ingressar no 10.º 
ano para uma escola especializada em 
Arte que iniciei o meu caminho no Design. 
Mais tarde, foi através do meu projeto de 
investigação de mestrado, de onde surgiu 
a campanha “Despir o Preconceito”, que 
a minha atividade profissional começou. 
O meu primeiro “emprego” na área foi 
como designer gráfico na Havas Design, 
uma das maiores agências de publicida-
de do país, e foi, provavelmente, o sítio 
onde mais aprendi num tão curto espaço 
de tempo, tanto profissionalmente como 
pessoalmente. Posteriormente, passei 
pelo gabinete de comunicação do Institu-
to Piaget, continuando a prestar serviços 
à agência Havas e acumulando outros 
trabalhos como freelancer em variadíssi-
mas empresas. O mais recente local onde 
trabalhei foi num grupo hoteleiro, durante 
1 ano, onde desempenhei inúmeras fun-
ções na área da comunicação.” “Apren-
der e estudar”, diz ser das coisas que 
mais gosta de fazer na vida. “Trabalhar no 
ensino superior iria facilitar esse meu vício 
de aprender”, afirma. Daí ter-se candida-
tado a um concurso público do Politéc-
nico de Lisboa para Técnico Superior de 
Comunicação e que, passado uns me-
ses, o fez ser chamado para ingressar no 
ISCAL. No exercer da sua função, Filipe 
diz: “O principal desafio da comunicação 
no ISCAL é tornar apelativo graficamente 
as áreas lecionadas. Trata-se de retratar 
um segmento muito específico e, muitas 
vezes, pouco aberto a ideias fora da cai-
xa.” No entanto, enquanto designer, refe-
re: ”Foi uma agradável surpresa perceber 
que se apresentasse um trabalho, bem 
fundamentado, teria sempre uma apre-
ciação positiva e carta branca para tudo 
o que quisesse desenvolver.” Quanto ao 
ISCAL, Filipe Inteiro, numa só frase, des-
creve: “O ISCAL é uma segunda família”.

TESTEMUNHO

JORNADAS (online)

INTERNACIONAIS 
DE INVESTIGAÇÃO 
EM RELATO | JIIR
O ISCAL - Politécnico de Lisboa e a UFPE – Universidade Federal de Pernambuco 
(programa de pós-graduação em ciências contábeis) organizam a 18 e 19 de junho de 
2020 as Jornadas Internacionais de Investigação em Relato | JIIR. 
A comissão organizadora é composta pelos docentes do ISCAL Carla Martinho, Fá-
bio Albuquer e Paula Santos, para além de dois colegas da Universidade Federal de 
Pernambuco. A inscrição é obrigatória e os lugares limitados. Mais informação AQUI!

EVENTO

https://www.iscal.ipl.pt/pt/destaques/eventos/8900-jornadas-internacionais-de-investigacao-em-relato-jiir


A REVOLUÇÃO
LEGISLATIVA E A 
CONTABILIDADE 4.0
Decorreu no dia 9 de maio o seminário intitulado “A Revolução Legislativa e a Conta-
bilidade 4.0”. Este seminário, organizado no âmbito do Projeto de Simulação Empre-
sarial, abordou temas como a integração automática de documentos com origem na 
Autoridade Tributária, o Tratamento digital de documentos através de fluxos e dossiers 
digitais, o Reporting Contabilístico Automatizado e alterações introduzidas pelo De-
creto-Lei n.º 28/2019.
O evento contou com a presença de Pedro Coutinho da SLIM Business Solutions e de 
Jorge Esteves da NUCASE – Contabilidade e Fiscalidade S.A.

EVENTO

WEBINAR 
PENSAMENTO CRÍTICO

WEBINAR COLABORAÇÃO

Dando continuidade do programa de desenvolvi-
mento de soft-skills, decorreu no dia 7 de maio 
o 7º workshop, sendo este destinado ao desen-
volvimento de estratégias para melhorar o sentido 
critico e à arte de saber fazer perguntas.

No passado dia 30 de abril, decorreu o Workshop 
Colaboração, o sexto workshop a acontecer no 
âmbito da iniciativa Workshops para o Futuro. Em 
formato webinar, teve como propósito promover, 
junto dos participantes, a importância da existên-
cia de uma cultura de colaboração na implemen-
tação de projetos no futuro, tendo dado também 
destaque às vantagens de trabalhar num ambien-
te cooperativo.

EVENTO

EVENTO



SEMINÁRIOS DE 
EMPREENDEDO-
RISMO E CASOS 
DE SUCESSO 2020
Desde o dia 23 de abril, estão a decorrer seminários dedicados ao Empreendedorismo 
e Casos de Sucesso, que contam com a intervenção de diversos especialistas e são 
abertos a toda a comunidade Iscalina, através da plataforma Zoom, nas respetivas 
datas marcadas (23 e 30 de abril e 7 e 14 de maio), pelas 19h. Até à data, já tiveram 
lugar três dos quatro seminários, inseridos nesta iniciativa organizada pela docente 
Margarida Piteira no âmbito da Licenciatura em Comércio e Negócios Internacionais. 
O seminário 1 ocorreu no passado dia 23 de abril sob o mote “Empreendedorismo 
e Jovens Empresários”, com a intervenção da Dr.ª Ana Cristina Rodrigues, diretora 
executiva da ANJE-LVT, e do Dr. Luís Liz, consultor da ANJE para a área do empreen-
dedorismo. Por sua vez, o seminário 2: “Empreendedorismo empresarial: a Gelpeixe 
como um caso de sucesso”, no dia 30 de abril, contou com a intervenção do Dr. Ma-
nuel Tarré, Fundador e Presidente do Conselho de Administração da GELPEIXE. Já no 
passado dia 7 de maio teve lugar o terceiro seminário desta iniciativa, com dois temas 
abordados: “A Uniarea e o caso do empreendedorismo jovem” e “O pitch na apresen-
tação de ideia de negócio”, com a intervenção do Eng. Davis Gouveia, Fundador da 
Uniarea.  O próximo seminário, que encerra este ciclo de seminários, será a 14 de maio 
sob o mote: “Boas práticas do empreendedorismo social: o caso Wact” e conta assim 
com a participação da Drª Marta Silva, Diretora Executiva da WACT - We Are Changing 
Together. Para poder assistir ao mesmo, através da plataforma Zoom, basta aceder ao 
link disponível no site do ISCAL.

EVENTO

ACREDITAÇÃO
MESTRADO EM CONTROLO 
DE GESTÃO E AVALIAÇÃO DE 
DESEMPENHO PELA A3ES

No âmbito do processo de avaliação/
acreditação do ciclo de estudos condu-
cente ao grau de Mestre Controlo de Ges-
tão e Avaliação de Desempenho (anterior-
mente designado Mestrado em Controlo 
de Gestão e dos Negócios), o Conselho 
de Administração da A3ES decidiu acre-
ditar o referido ciclo de estudos pelo pe-
ríodo de 6 anos, sendo este o período de 
acreditação máximo num ciclo avaliativo.

NOTÍCIA

CANDIDATURA
M23/DET/TESP

Estão abertas as candidaturas aos concursos 
especiais para maiores de 23 anos, titulares de 
diploma de especialização tecnológica e titulares 
de diploma de técnico superior profissional até 
ao dia 31 de maio.

ACADÉMICO



ESCOLHA DE RAMOS 
LICENCIATURA EM 
CONTABILIDADE
E ADMINISTRAÇÃO
Vai decorrer até ao dia 31 de maio, o período 
para que os alunos do primeiro ano da Licencia-
tura em Contabilidade e Administração possam 
escolher qual o ramo que pretendem frequentar. 
Mais informações AQUI!

ACADÉMICO

SEMINÁRIO
AÇÃO CLIMÁTICA
ALTERAÇÕES
CLIMÁTICAS
Decorreu no dia 23 de abril, um seminário dedicado à iniciativa “Um ODS por mês”, 
sobre o Objetivo nº 13 - Ação Climática - Alterações climáticas. 
Este objetivo foca-se na necessidade de darmos valor ao capital natural, para além 
de medidas que visem “melhorar a educação, aumentar a consciencialização e a ca-
pacidade humana e institucional sobre medidas de mitigação, adaptação, redução de 
impacto e alerta precoce no que respeita às alterações climáticas.”
Informar, educar e sensibilizar foi o mote que presidiu neste seminário, moderado pela 
docente Julieta Azevedo (membro do Conselho Eco-Escolas do ISCAL), iniciativa in-
serida no Projecto Global Action Day. O ISCAL agradece aos dois oradores, Álvaro 
Pimpão Silva e a David Avelar, as suas contribuições cheias de avisos mas também 
de esperança. Ficou claro que as alterações climáticas estão a acontecer e têm vindo 
a acontecer a um ritmo acelerado. Contrariar essa tendência é uma tarefa comum e 
cabe a cada um de nós, enquanto cidadãos conscientes, fazer a nossa parte. Reutili-
zação, menos lixo e o uso de meios de mobilidade mais amigos do ambiente, são pe-
quenos contributos para ajudar a melhorar o ambiente na nossa casa comum, a Terra.

EVENTO

SESSÃO DE ESCLARECIMENTO 
LITERACIA DIGITAL

A necessidade de recorrer a informação dispo-
nível online, como forma de ultrapassarmos os 
constrangimentos suscitados pelo COVID-19, foi 
o mote para esta sessão. Para atenuar as dificul-
dades decorrentes desta situação, várias editoras 
têm disponibilizado conteúdos, quer em acesso 
aberto quer em plataformas dedicadas. Neste 
contexto e com vista à divulgação desses recur-
sos, da sua boa utilização, promoção e reforço 
das competências em literacia da informação, 
o ISCAL, através do SID, promoveu no dia 7 de 
maio uma sessão alusiva ao tema.

EVENTO

https://www.iscal.ipl.pt/images/2020/05/A_V_I_S_O_escolher_ramo_2020_2021.pdf 


A EXPERIÊNCIA 
DO PROGRAMA
ERASMUS+

NO ISCAL
PELOS OLHOS DE DUAS JOVENS ESTUDANTES 
Mathilde Aron-Luc-Poula e Marie-Sarah Guivarch são outras duas estudantes que 
aceitaram o desafio de relatar a sua experiência no ISCAL. Provenientes de França, 
do Instituto Universitário de Tecnologia de Quimper, vieram juntas para o ISCAL, onde 
frequentam as aulas desde setembro de 2019, ao abrigo do programa ERASMUS+.
Ambas contam ter escolhido vir para Portugal e para o ISCAL por terem recebido um 
feedback muito positivo de outros colegas, que cá tinham estado no ano anterior e, tal 
como eles, também as estudantes dizem estar a gostar muito de estudar no ISCAL, 
devido à elevada qualidade do ensino e do bom ambiente vivido entre todos. 
As estudantes destacam ainda a experiência proporcionada pelo programa de ERAS-
MUS+ como sendo muito enriquecedora, por permitir uma aprendizagem constante, 
ao estar em contacto com outras culturas. Para ficar a conhecer um pouco melhor 
estas duas alunas e aquilo que o ISCAL lhes proporcionou, enquanto estudantes de 
ERASMUS+, consulte a entrevista completa AQUI! 

ACADÉMICO | TESTEMUNHO

SEMINÁRIO
“ESTRATÉGIA DE
SEGURANÇA NACIONAL 
DE SEGURANÇA DO 
CIBERESPAÇO”

ISCAL WORKING
PAPER SERIES

CICLO DE SEMINÁRIOS 
SOBRE INVESTIGAÇÃO 
EM CONTABILIDADE

No âmbito do Mestrado em Auditoria ocorreu, no 
dia 14 de maio, um seminário organizado pelo 
Professor Fernando Rodrigues, que abordou os 
temas relacionados com missão e visão do Go-
verno no quadro da Estratégia de Segurança Na-
cional de Segurança do Ciberespaço. A oradora, 
Dra. Isabel Batista, veio partilhar os desafios de-
correntes da aprovação em conselho de minis-
tros de uma resolução acerca desta matéria.

O Ciclo de seminários online sobre investigação 
em Contabilidade destina-se a todos os Estu-
dantes do Mestrado em Contabilidade do ISCAL 
e pretende fomentar o desenvolvimento da in-
vestigação científica. O evento acontece todas 
as quintas-feiras e conta com a moderação Pro-
fessor Fábio Albuquerque

EVENTO

NOTÍCIA

EVENTO

Encontra-se em aberto a chamada permanente 
de trabalhos de investigação em curso ou já con-
cluídos para publicação. Regulamento.

https://www.iscal.ipl.pt/pt/erasmus/803-testemunhos-iscal/8896-mathilde-marie-sarah
https://www.iscal.ipl.pt/images/2018/10/regulamento_wp_iscal_pt.pdf


4.ª EDIÇÃO
DOS PRÉMIOS
CIENTÍFICOS
IPL-CGD
O ISCAL orgulha-se comunicar que, à semelhança de anos anteriores, o Instituto e os 
seus professores viram novamente reconhecida a qualidade da sua investigação téc-
nico-científica, por via da quarta edição dos Prémios científicos IPL-CGD.
Na edição deste ano, o Professor Ricardo Barradas foi galardoado com o prémio de 
excelência de investigação na área das ciências sociais, tendo sido igualmente pre-
miados, com diplomas de mérito, o Professor Francisco Nicolau Domingos e a Profes-
sora Irene Arraiano. Aos premiados endereçam-se os merecidos parabéns, na espe-
rança de que o seu trabalho de excelência possa ter continuidade e que possa servir 
de motivação e inspiração para que outros, na nossa comunidade, sigam semelhante 
percurso. Mais informações AQUI!

PRÉMIOS

AGENDA
ISCAL
18 E 19 DE JUNHO

14 DE MAIO
MISSÃO E VISÃO DO GOVERNO
NO QUADRO DA ESTRATÉGIA
DE SEGURANÇA NACIONAL
DE SEGURANÇA DO CIBERESPAÇO

AGENDA

MOTIVAÇÃO
E PROPÓSITO
No âmbito da iniciativa Workshops para o Futuro, decorreu, no passado dia 23 de abril, 
em formato webinar, o Workshop Motivação e Propósito. Este webinar teve como obje-
tivo capacitar os participantes de estratégias, que lhes permitam identificar a sua moti-
vação e o seu propósito, em busca da sua inspiração e do seu desenvolvimento pessoal.

EVENTO

https://www.ipl.pt/iplisboa/comunicacao/noticias/resultados-dos-premios-cientificos-e-de-relevancia-na-comunidade 
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