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MARGARIDA GUEDES
DIVISÃO ACADÉMICA
SERVIÇO PEDAGÓGICO DE 1.º CICLO

“Estava a exercer funções numa escola 
secundária, quando alguém me pergun-
tou se queria concorrer para o ISCAL, na 
altura disse que não, mas que iria pen-
sar. Resolvi concorrer e fiquei admitida 
por concurso público, posso dizer que 
não estou arrependida porque o ISCAL 
hoje é a minha segunda casa.”, é assim 
que Margarida Guedes há 28 anos no 
ISCAL conta como aqui entrou e o por-
quê de aqui ter ficado. Desde dezembro 
de 1991, que exerce funções na Divisão 
Académica, onde começou por fazer 
o atendimento ao público e, apesar da 
pouca experiência na altura, relata que 
os colegas sempre colaboraram com 
ela. “Passados 28 anos posso dizer que 
aprendi muita coisa, mas com certeza 
que ainda tenho muito para aprender.”, 
disse Margarida Guedes. Com o passar 
dos anos, uma das funcionárias com 
mais anos de ISCAL, afirma: “O ISCAL 
foi evoluindo, ou seja, criou ferramentas 
de trabalho para tornar o dia a dia mais 
eficiente e facilitado, principalmente, a 
vida dos docentes, não docentes e dos 
alunos”. Ao longo dos anos, acredita que 
deu sempre o seu melhor e que sentiu 
esse esforço a ser valorizado, o que, 
segundo a mesma, a fez sentir-se mais 
motivada. Mas, acima de tudo, destaca 
o bom relacionamento entre o pessoal 
docente e não docente e diz que para si 
“Os colegas de trabalho são uma segun-
da família.” Do ISCAL carrega consigo 
boas e más recordações, mas tem aque-
las que nunca irá esquecer como a co-
memoração dos seus 25 anos de serviço 
e “o convívio com os colegas e professo-
res, desde os almoços, eventos e muitas 
outras coisas.”  “Para terminar gosto de 
pertencer a esta casa – ISCAL.”, afirma 
Margarida Guedes.

TESTEMUNHO

ANIVERSÁRIO
ISCAL 2020
Há 261 anos dava-se a criação da Aula do Comércio, instituição que está na génese 
do ISCAL. No passado dia 19 de maio de 2020, deu-se a celebração desse mes-
mo aniversário. Assinalaram-se 261 anos de história de forma diferente. Desta vez 
à distância, diferentes personalidades iscalinas não quiseram deixar passar esta tão 
importante data para a nossa instituição. Através de uma mensagem, em formato ví-
deo, partilhada nas redes sociais do ISCAL, o Presidente do ISCAL, Professor Doutor 
Orlando da Costa Gomes, dois Alumni ISCAL (Rita Piçarra, atual Diretora Financeira 
da Microsoft Portugal, e Vítor Ribeirinho, atual Vice-Presidente da KPMG Portugal) e 
o atual Presidente da AE ISCAL, Pedro Longo, congratularam o ISCAL por mais um 
ano de vida.
“Todos os anos, no dia 19 de maio, o ISCAL comemora o aniversário da fundação da 
Aula de Comércio, escola que está na génese do atual Instituto Superior de Contabili-
dade e Administração de Lisboa. Esta efeméride é habitualmente celebrada através de 
uma cerimónia que decorre no nosso Auditório 1, e em que contamos com a presença 
de representantes dos nossos estudantes, dos nossos funcionários não docentes, e 
dos nossos professores, bem como de um conjunto de ilustres convidados que de 
algum modo, nalgum momento, têm ou tiveram uma ligação indelével ao Instituto.”

Orlando Gomes, Presidente do ISCAL

EVENTO



ODS14
PROTEGER
A VIDA MARINHA
Decorreu no dia 20 de maio, pelas 15h30, mais um seminário online dedicado à inicia-
tiva “Um ODS por mês”, desta vez sobre o Objetivo nº 14 – Proteger a vida marinha. 
Este seminário, com moderação do docente do ISCAL, Ricardo Barradas, contou com 
a participação de Ana Matias, Bióloga Marinha da Associação de Ciências Marinhas e 
Cooperação, e Rita Marinha, Bióloga Marinha da Associação Natureza Portugal e da 
World Wide Fund for Nature. 
Os oceanos são a maior fonte de proteína do mundo, servem mais de 3 bilhões de 
pessoas e são um meio de subsistência, daí a importância deste objetivo, que faz 
parte de um conjunto de metas a alcançar até 2030, e que pretende sensibilizar e 
educar os cidadãos para a importância de “Conservar e utilizar de forma sustentável 
os oceanos, os mares e os recursos marinhos, para o desenvolvimento sustentável.”

EVENTO

À CONVERSA
COM O SUCESSO
No passado dia 1 de junho de 2020, no âmbito 
da licenciatura em Gestão, aconteceu pelas 16h, 
em direto do Instagram da Management Talks, um 
evento que visou falar sobre o sucesso, como o 
atingir e lidar com o mesmo. Foram convidados 
quatro jovens oradores: Artur Dias (Head of Pro-
duct – WeGho), João Ramos (Médico Investiga-
dor), André Florido (CO- Fundador e COO – Bet-
markets) e Francisco Malhado (Animador de Rádio 
e Apresentador de espetáculos), com diferentes 
percursos nacionais e internacionais de muito su-
cesso, os quais partilharam com o público, assim 
como os seus diferentes pontos de vista.

EVENTO

ISCAL WORKING
PAPER SERIES

NOTÍCIA

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

PROVAS ACADÉMICAS
NOTÍCIA

Os docentes do ISCAL, António Pedroso Leal e 
Helena Bruto da Costa obtiveram com sucesso 
o Titulo de Especialista.

https://www.iscal.ipl.pt/images/2018/10/regulamento_wp_iscal_pt.pdf


IPL OPEN DAYS EVENTO

PROTOCOLO
DE COLABORAÇÃO
COM A ORDEM DOS
DESPACHANTES OFICIAIS

O ISCAL celebrou um protocolo com a 
Ordem dos Despachantes Oficiais, no 
âmbito da Licenciatura em Comércio e 
Negócios Internacionais. Nas palavras 
do Presidente do ISCAL, o reforço, con-
solidação e projeção da identidade e da 
imagem dos cursos lecionados no ISCAL 
passa, em grande medida, pela ligação 
que é possível estabelecer com a comu-
nidade e, nomeadamente, com as organi-
zações de índole profissional que de uma 
forma mais estreita estão associadas ao 
objeto dos nossos cursos e aos respeti-
vos conteúdos curriculares. É, por isso, 
com enorme agrado que acolhemos esta 
parceria com a Ordem dos Despachantes 
Oficiais, concretizada no âmbito da licen-
ciatura em Comércio e Negócios Interna-
cionais e cuja dinamização partiu do seu 
diretor de curso, o Prof. Doutor Fernando 
Miguel Seabra. À semelhança daquilo 
que já acontece com outras ordens pro-
fissionais, que são parceiros estratégicos 
essenciais do ISCAL, e com as quais 
estabelecemos uma relação simbiótica 
profunda e profícua, acreditamos que o 
protocolo agora assinado possa ser o 
início de uma cooperação importante da 
qual irão certamente beneficiar os nossos 
estudantes, os profissionais do setor, e as 
entidades institucionais envolvidas. Deixo 
uma palavra de agradecimento ao Exmº 
Sr. Bastonário da Ordem dos Despachan-
tes Oficiais, Dr. Mário Alexandre Alves Jor-
ge, pelo modo como recebeu o ISCAL e 
pela recetividade que demonstrou no 
acolhimento desta iniciativa.

NOTÍCIA

Em virtude do cancelamento da Futurália, o Politécnico de Lisboa adaptou-se à nova 
realidade com a campanha online IPL Open Days, com o objetivo de divulgar a oferta 
formativa e dar a conhecer as 6 escolas e 2 institutos, na rede social Instagram, aos 
candidatos ao ensino superior de todo o país.
Sessões interativas, com professores e estudantes; visitas virtuais às escolas; vídeos 
de testemunhos de estudantes sobre várias temáticas; jogos, com direito a prémios, 
são algumas das várias atividades em que os jovens estudantes vão poder participar 
sem sair de casa. A iniciativa realiza-se em duas edições: de 25 de maio a 5 de junho 
e de 22 de junho a 3 de julho. A campanha IPL Open Days tem como parceiro a Fórum 
Estudante que já está a divulgar a ação na plataforma “estudante em isolamento”, 
desenvolvida no âmbito da crise pandémica, e no site. Na página de Instagram do 
ISCAL e do Politécnico de Lisboa, os candidatos vão ter a oportunidade de esclarecer 
as suas dúvidas e participar em quizes, de forma interativa. Paralelamente, na seção 
do IGTV, os testemunhos em vídeo vão dar a conhecer a experiência de estudar no 
Politécnico de Lisboa.

https://forum.pt/instituicoes/ipl-open-days-10-dias-para-conhecer-o-politecnico-de-lisboa


REDUZIR
REUTILIZAR
RECICLAR
A comunicação do ISCAL, enquanto parte de um instituto de ensino superior públi-
co, aposta num conjunto de princípios que promovem as boas práticas, tais como a 
inclusão, igualdade, diversidade, abertura e participação da população académica na 
responsabilidade social.
É neste enquadramento que, preocupado com o desenvolvimento sustentável dos 
estudantes, funcionários e docentes, o ISCAL promove iniciativas de comunicação, 
inseridas no Programa Eco-Escolas, que visam transformações de ordem social, eco-
nómica e cultural.
Reduzir o consumo de água e fazer uma gestão eficiente da energia, reutilizar redu-
zindo o consumo de plástico e reciclar separando o lixo são pequenos contributos 
para ajudar a melhorar o ambiente na nossa casa e no nosso ISCAL.

NOTÍCIA

Um grupo de trabalho que une as 6 Escolas e 2 Institutos, as Associações de Estudantes, 
os Serviços da Presidência e os Serviços de Ação social. Esta é a nossa marca!



SEMINÁRIO
MODELO 22
E BENEFÍCIOS FISCAIS

ALTERAÇÃO AO
PROCESSO DE
ENSINO-APRENDIZAGEM

No âmbito da Unidade Curricular de Projeto em 
Simulação Empresarial II, do Curso de Contabi-
lidade e Administração, promovido docente do 
ISCAL José Luís Miguel da Silva, decorreu no dia 
20 de maio de 2020, o seminário online: Modelo 
22 e B´enef´ícios Fiscais, em duas sessões: pelas 
15h – destinado aos alunos do turno de diurno, 
e pelas 19h – destinado aos alunos do turno de 
pós-laboral. Este evento, através de uma com-
ponente prática, contou com a presença de dois 
oradores da PwC Portugal, Hugo Gonçalves 
(Senior Manager) e Tânia Saraiva (Senior Con-
sultant).  Além de destinado a todos os alunos da 
Unidade Curricular de PSE II, era ainda aberto a 
toda a comunidade do ISCAL, mediante inscrição.

EVENTO

NOTÍCIA

Procedimento relativos à alteração ao processo 
de ensino-aprendizagem, aplicáveis ao presente 
semestre letivo.

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

MOBILE MARKETING
& MARKETING 
AUTOMATION

Foi no dia 14 de maio, pelas 20h30, que o ISCAL recebeu a visita virtual da Dra. Isabel 
Baptista, coordenadora do Departamento de Desenvolvimento e Inovação do Centro 
Nacional de Cibersegurança que partilhou a missão e visão do Governo no quadro da 
Estratégia de Segurança Nacional de Segurança do Ciberespaço, aprovada por Resolu-
ção de Conselho de Ministros. Este evento no âmbito do Mestrado em Auditoria contou 
com a organização do docente do ISCAL Fernando Rodrigues.

No passado dia 3 de junho de 2020, no âmbito da licenciatura em Gestão com a or-
ganização do docente José Moleiro Martins, aconteceu online pelas 18h, o seminário 
Mobile Marketing & Marketing Automation. Este evento contou com a presença de Filipe 
Mendes – CEO e Fundador da MsgFactory.

EVENTO

EVENTO

https://www.iscal.ipl.pt/images/Procedimentos_relativos_processo_ensino-aprendizagem.pdf
https://www.iscal.ipl.pt/images/Procedimentos_relativos_processo_ensino-aprendizagem.pdf


Relembramos que se encontram abertas 
as inscrições para eventos de natureza 
científica coorganizados pelo ISCAL.

- Em parceria com a UFPE – Universida-
de Federal de Pernambuco (programa de 
pós-graduação em ciências contábeis) 
decorrerá nos dias 18 e 19 de junho de 
2020 as Jornadas Internacionais de In-
vestigação em Relato | JIIR. 

- Em parceria com a Escola Superior de 
Gestão, Hotelaria e Turismo da Universi-
dade do Algarve, decorrerá no dia 02 de 
outubro de 2020, XI Postgraduate confe-
rence. 

- III Congresso Iberoamericano de Turis-
mo e Responsabilidade Social 
(CITuRS2020)

EVENTOS

AGENDA ISCAL
18 E 19 DE JUNHO
SEMINÁRIO

8, 9 E 10 DE OUTUBRO
SEMINÁRIO

6 DE JULHO A 6 DE SETEMBRO
CANDIDATURAS ONLINE

7 DE AGOSTO A 23 DE AGOSTO
CONCURSO NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO

AGENDA

10 ANOS 
SOLICITADORIA

Comemorou-se, no passado dia 26 de 
maio, o 10º aniversário da aprovação 
pela A3ES da Licenciatura em Solicitado-
ria. Com a referida aprovação, o ISCAL 
efetuou uma aposta numa área ligeira-
mente distinta relativamente ao seu core 
business, aposta essa que passada uma 
década se revelou uma aposta ganha. 
Assim, na comemoração desta data fes-
tiva, endereçamos os votos de Parabéns, 
à Direção de Curso, a todos os docentes, 
discentes e allumni, fazendo votos de que 
mais décadas de sucessos possam ser 
comemoradas.

NOTÍCIA

https://www.iscal.ipl.pt/pt/destaques/eventos/8900-jornadas-internacionais-de-investigacao-em-relato-jiir 
https://www.iscal.ipl.pt/pt/destaques/eventos/8900-jornadas-internacionais-de-investigacao-em-relato-jiir 
https://www.iscal.ipl.pt/pt/destaques/eventos/8864-xi-postgraduate-conference
https://www.iscal.ipl.pt/pt/destaques/eventos/8864-xi-postgraduate-conference
https://www.iscal.ipl.pt/pt/destaques/eventos/8858-citurs-2020-mesa-iscal 
https://www.iscal.ipl.pt/pt/destaques/eventos/8858-citurs-2020-mesa-iscal 
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