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CRISTINA TRINDADE
SERVIÇOS FINANCEIROS

Cristina Trindade, Assistente Técnica nos 
Serviços Financeiros no ISCAL, desde 
15 de março de 2019, decidiu arriscar e 
procurar novos desafios e, apenas com 
18 anos de idade, começou a exercer 
funções no ensino superior. A funcio-
nária, com pouco mais de um ano de 
ISCAL, conta: Em 1989, ingressei no 
ISCTE, onde exercia funções administra-
tivas no Departamento de Gestão, como 
profissional liberal, onde estive durante 6 
anos, até 1995. Após esse primeiro de-
safio profissional, decidiu aventurar-se e 
partiu para o mundo empresarial, onde 
esteve em duas empresas da área da in-
formática, até 2003. Passados três anos 
desempregada, em 2006 voltou à sua 
primeira casa, o ISCTE, onde ficou mais 
13 anos, antes de se juntar aos Serviços 
Financeiros do ISCAL, onde diz ter sido 
brindada com uma segunda família, sem 
sombra de dúvidas.
Quando decidi deixar o ISCTE, uma 
ex-colega e amiga, soube disso, e que 
trabalha no ISCAL, contactou-me, e dis-
se, que podia existir uma solução para 
o que procurava, e não se enganou, 
quando fui ao ISCAL a uma entrevista, 
senti-me  completamente em “casa”, fez 
amenizar o desconforto que sentia de ir 
deixar uma casa onde tinha sido tão feliz, 
é assim que Cristina relata a sua entrada 
nesta instituição. Agora, um ano e alguns 
meses depois enquanto funcionária do 
ISCAL, diz: com toda a certeza que foi a 
decisão mais acertada, o saldo tem sido 
muito positivo. O ISCAL tem um ambien-
te muito familiar, fui muito bem recebida, 
e sinto-me completamente integrada na 
equipa, e não posso deixar de o dizer, 
que é muito importante, sinto que valori-
zam o meu trabalho, o que faz sentir que 
a mudança valeu a pena.

TESTEMUNHO

DEDICATÓRIA
PARA UMA FITA 
DE FINALISTA QUE 
NUNCA CHEGOU A 
SER ESCRITA …
Perdemos muito! Todos perdemos muito ao longo dos últimos 4 meses. Perdemos 
proximidade com colegas e amigos, perdemos experiências de aprendizagem que só 
o contacto direto possibilita, perdemos horas de volta do Zoom e do Moodle, e muitas 
vezes perdemos mesmo a paciência. Todos temos noção dos momentos irrepetíveis 
que deixamos de viver neste período. Mas também ganhámos. Ganhámos consciên-
cia da nossa capacidade de resiliência e de adaptação a novas realidades, ganhámos 
a perceção de que se assim o quisermos podemos trabalhar em equipa em prole de 
um objetivo comum, ganhámos a convicção de que independentemente de toda a 
incerteza em que o nosso futuro se encontra hoje envolto, seremos capazes, com de-
terminação e perseverança, de enfrentar e ultrapassar obstáculos e desafios.
Por tudo o que foi alcançado ao longo dos últimos meses; pelo engenho e espírito 
colaborativo demonstrados neste período menos fácil da nossa vida coletiva; pela ma-
turidade e pela forma construtiva como cada um de nós se empenhou em transformar 
problemas em soluções; não posso deixar de transmitir, nesta ocasião, o meu sentido 
e profundo agradecimento a todos os estudantes, pessoal não docente, e professores 
da nossa comunidade. Faço-o em nome da presidência do ISCAL, refletindo também, 
estou certo, o sentimento dos responsáveis dos restantes órgãos de gestão do Ins-
tituto, bem como de todos aqueles que, nesta ocasião, pelas funções e cargos que 
ocupam, tiveram de assumir algum tipo de responsabilidade.
Deixo, em particular, uma palavra de apreço e encorajamento aos nossos finalistas, 
aos estudantes do ISCAL que não só viram a fase final desta etapa do seu percurso 
académico ser, em muitos sentidos, bruscamente e inusitadamente coartada, como 
também se preparam para enfrentar um mercado de trabalho repleto de incertezas e 
indefinições, exacerbadas pela conjuntura em que vivemos. Sem negar a realidade e 
as dificuldades que se avizinham, a palavra só pode ser de esperança e de confiança; 
acreditem sempre que o vosso destino está, em larga medida, e acima de tudo o resto, 
nas vossas mãos.

 Orlando Gomes,
Presidente do ISCAL

EDITORIAL



JORNADAS
INTERNACIONAIS 
DE INVESTIGAÇÃO 
EM RELATO JIIR
Nos dias 18 e 19 de junho teve lugar a primeira edição das Jornadas Internacionais 
de Investigação em Relato (JIIR 2020), organizada pelos professores do ISCAL Carla 
Martinho, Fábio Albuquerque e Paula Santos, em colaboração com colegas da Univer-
sidade Federal de Pernambuco.
Durante o evento, que decorreu online, promoveu-se a partilha de experiências em 
matéria de investigação científica, através da apresentação de projetos de investiga-
ção, de mestrado e doutoramento, de alunos do ISCAL e da UFPE comentados por 
discussants de ambas as instituições. Nesta qualidade participaram, para além dos 
organizadores locais do evento, os professores Gabriel Alves, Joaquim Ferrão e Rosá-
rio Justino, que integraram igualmente a comissão científica.
Tratou-se de um encontro muito participado e bem sucedido, que já contribuiu para a 
realização de mais iniciativas entre as duas instituições, nomeadamente a marcação 
da próxima edição.

EVENTO

IPL OPEN DAYS
A iniciativa do Gabinete de Comunicação e Ima-
gem do IPL, em colaboração com os Gabinetes 
de Comunicação das restantes Unidades Orgâ-
nicas, terminou a 3 de julho. Toda a informação 
disponível AQUI

NOTÍCIA

ALTERAÇÕES AO
FUNCIONAMENTO
DO CITURS 2020

NOTÍCIA

Por motivos de segurança, o CITuRS2020 de-
correrá de forma on-line nas mesmas datas: 8, 9 
e 10 de outubro de 2020.
A Organização comunica que será organizada 
uma mesa relacionada com o impacto do CO-
VID-19 no turismo.
A organização informa ainda que as possibilida-
des de publicação continuam as mesmas e que 
a data para o envio do texto completo também 
não sofre alterações. Mais informações AQUI

https://www.iscal.ipl.pt/pt/destaques/eventos/8904-ipl-open-days
https://www.iscal.ipl.pt/pt/destaques/eventos/8858-citurs-2020-mesa-iscal


ROADSHOW 2020 
EM ESCOLAS
SECUNDÁRIAS NOTÍCIA

A EQUIPA DO
MANAGEMENT TALKS DO 
ISCAL ESTÁ A RECRUTAR

 A Equipa do Management Talks está a re-
crutar. É verdade! Para ti que és estudan-
te do ISCAL. Que gostas de Desafios e de 
trabalhar em Equipa... Esta Oportunidade 
é para Ti! Vem fazer parte desta Equipa!
As inscrições estão abertas até dia 10 de 
outubro. Sem âmbito de licenciatura, por-
que é para todos os alunos do ISCAL, in-
dependentemente do curso e do regime.

NOTÍCIA

Entre janeiro e junho, o ISCAL marcou presença nas escolas secundárias da grande 
Lisboa, Setúbal e Santarém, através de uma parceria com a Inspiring Future, tendo 
contado, para o efeito, com a colaboração dos embaixadores do ISCAL para apresen-
tar a oferta formativa Instituto.
Entre janeiro e março, o ISCAL fez-se representar em mais de 60 Escolas Secundárias 
pelos seus embaixadores, um conjunto de estudantes de licenciatura e mestrado.
Face ao plano de contingência delineado pela Inspiring e pelo ISCAL, em meados de 
março, devido ao surto COVID-19 a atividade presencial em cada escola foi substituí-
da por uma Feira Virtual. De março a junho, em regime virtual, o ISCAL chegou a mais 
de 100 Escolas Secundárias. Dentro da Feira Virtual o candidato ao clicar no stand do 
ISCAL, teve a possibilidade de:
- Falar diretamente, através de live chat, com o Gabinete de Relações Públicas, Co-
municação e Imagem do ISCAL e respetivos embaixadores, permitindo ao candidato 
esclarecer todas as suas dúvidas;
- Aceder às brochuras virtuais das nossas licenciaturas e mestrados assim como aos 
materiais de comunicação produzidos para o efeito, tais como vídeos institucionais e 
PDF’s interativos.
Nas suas visitas às Escolas Secundárias, os 26 embaixadores do ISCAL contactaram 
com milhares de estudantes do ensino secundário. A participação dos Embaixadores 
do ISCAL neste projeto, gerido pelo GRPCI, é uma mais valia para o ISCAL pois tem 
sido devido à sua colaboração e dedicação que o impacto do ISCAL nas Escolas Se-
cundárias tem sido crescente, tendo conquistado cada vez mais notoriedade.

BOLSAS DE ESTUDO
E ALOJAMENTO

CANDIDATURAS AOS 
MESTRADOS 2020

NOTÍCIA

NOTÍCIA

A fase de candidaturas às bolsas de estudo e 
alojamento decorre até 30 de setembro de 2020. 
As candidaturas devem ser efetuadas no site 
da DGES.

As candidaturas aos cursos de mestrado do IS-
CAL no ano letivo 2020-2021 decorrem entre o 
dia 6 de julho e o dia 6 de setembro exclusiva-
mente online, na plataforma de candidaturas do 
ISCAL.

https://www.iscal.ipl.pt/pt/estudantes/acao-social/bolsa-de-estudo-e-alojamento


REDE UNIVERSIA
PARA ESTUDANTES
E ALUMNIS
DO ISCAL
O ISCAL e a Rede Universia, em conjunto, estão a trabalhar para proporcionar aos 
seus estudantes e alumnis o acesso a uma inovadora solução de promoção da em-
pregabilidade. A Universia é uma Rede ibero-americana composta por 1.341 universi-
dades que representa 19,9 milhões (80%) de professores e estudantes universitários.
Está presente em 20 países da comunidade ibero-americana (Andorra, Argentina, Bo-
lívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Espanha, Guatemala, 
Honduras, Nicarágua, México, Panamá, Paraguai, Peru, Portugal, República Domini-
cana e Uruguai).

NOTÍCIA

ISCAL
SPARK AGENCY

PARCERIA COM
O CONTA CONNOSCO

NOTÍCIA

NOTÍCIA

No dia 22 de junho, pelas 15 horas, tivemos 56 
estudantes do ISCAL, distribuídos por 9 dos 
cursos de Licenciatura e Mestrado, presentes 
numa actividade que se revelou um importante 
momento de aprendizagem sobre aspetos muito 
caros à empregabilidade, nomeadamente: como 
elaborar “um killer C.V“ e como construir um 
“killer linkedin profile“. Foi a primeira actividade 
realizada em conjunto com a Spark Agency.

O ContaConosco.pt  consiste na associação de 
vários profissionais, de diferentes áreas de ne-
gócio, que num regime pro bono, apoiam todos 
aqueles que necessitam de encontrar emprego, 
procuram novo desafio profissional ou ficaram 
em situação de desemprego por força da pan-
demia.O projecto conta com 120 voluntários, 
provenientes de 100 empresas, espalhados por 
10 países diferentes. Até ao momento acudiram 
a 450 pedidos de apoio.O ISCAL associou-se ao 
CC.pt para apoiar profissionais da área de Con-
tabilidade, Auditoria, Gestão e Finanças.



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

- 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)

JORNAL ECONÓMICO
LOGÍSTICA: ENSINO SUPERIOR ESTÁ 
A FORMAR PARA UM SETOR EM EX-
PANSÃO

EVENTOS

CLIPPING

AGENDA ISCAL

23 A 25 DE JUNHO DE 2021
7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON CSR, SUSTAINABILITY, ETHICS & GOVERNANCE

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

DIA INTERNACIONAL
SEM SACOS DE PLÁSTICO

Celebrámos o Dia Internacional Sem Sa-
cos de Plástico no dia 3 de julho.
O objetivo desta celebração foi chamar a 
atenção para a produção e para o consu-
mo excessivo de sacos plásticos a nível 
mundial, propondo-se alternativas para 
resolver este sério problema ambiental.

NOTÍCIA

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 
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/logistica-ensino-superior-esta-a-formar-para-um-setor-em-expansao-594559
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/logistica-ensino-superior-esta-a-formar-para-um-setor-em-expansao-594559
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/logistica-ensino-superior-esta-a-formar-para-um-setor-em-expansao-594559
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