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TESTEMUNHO

CÂNDIDA GODINHO
SERVIÇO DE PESSOAL
E EXPEDIENTE

Há quatro anos no ISCAL, Cândida Godinho começou por exercer funções na
Divisão Académica, onde esteve durante ano e meio. Atualmente, faz parte do
Serviço de pessoal e expediente do instituto.
Cândida conta que quando chegou,
apesar de ter sido recebida de braços
abertos por todos os outros funcionários, notou que não havia uma grande
interação pessoal entre colegas. “Isso
assustou-me imenso”, confessa. No
entanto, nos últimos anos, a funcionária faz um balanço positivo: “muita coisa
mudou... para melhor! Há mais convívio
entre colegas e isso é muito bom, pois
passamos a maior parte do nosso dia
aqui”. É o contacto com as pessoas (estudantes, docentes e não docentes) que
Cândida gosta mais e, é nesse sentido,
que adora o que faz.
Do ISCAL conta que só tem boas recordações. “Construí uma relação muito
saudável com os meus colegas. Posso
dizer que tenho aqui amigos, como tal
só posso ter boas recordações”, afirma
Cândida Godinho, com um sorriso no rosto.
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NOTÍCIA

Em janeiro de 2021, o ISCAL inicia um novo ciclo de eventos de representação e apresentação do Instituto junto dos estudantes do Ensino Secundário. Estes eventos, que
acontecem entre janeiro e junho consistem em*: Visitas a Escolas Secundárias dos
distritos de Lisboa, Setúbal e Santarém; Participação na Futurália, a maior Feira de
Educação e Formação do país; Visitas guiadas ao ISCAL, *visitas presenciais sujeitas
a confirmação devido à situação atual que vivemos.
Para o êxito destes eventos, anualmente, o ISCAL constitui um grupo de estudantes
de licenciatura e mestrado, de todos os anos letivos, dos regimes diurno e pós-laboral
que realiza esta importante missão. Este grupo de estudantes, denominado de “Embaixadores ISCAL” recebe formação de forma a adquirir as competências necessárias
para realizar estas ações.
PERFIL PRETENDIDO | Estudantes comunicativos e proativos com vontade de ajudar
a esclarecer os jovens das escolas secundárias sobre os cursos do ISCAL e com sentido de responsabilidade para representar o ISCAL.
CANDIDATURAS | Se tens vontade de abraçar este projeto candidata-te até 22 de
novembro de 2020.
INSCRIÇÃO

SUGESTÃO
CULTURAL
DO ISCAL

GESTÃO
DESPORTIVA EM
EQUIPAS DE ALTA
PERFORMANCE

EVENTO

Decorreu no dia 6 de novembro, pelas 16h, online via Zoom a segunda talk do semestre da Management Talks com o orador Joel Rocha! O Treinador de Futsal da Equipa
do SL Benfica falou acerca da “Gestão Desportiva em Equipas de Alta Performance”.

A LEITURA
COMO REFÚGIO

ANA SOFIA DE CARVALHO
SUGESTÃO
Sempre que pego num livro pela primeira vez e me
sento para descobrir uma nova história, sou invadida
por sensações de entusiasmo, curiosidade e expectativa perante as promessas de aventura e emoção
que este novo livro anuncia. Gosto particularmente de
romances, de mistérios e policiais, pelo que Agatha
Christie foi sempre uma importante referência, mas
acredito que é importante variar entre géneros literários e conhecer novos autores; desta forma, desde a
banda desenha do Astérix e o registo autobiográfico
de Becoming, de Michelle Obama, todos são bem-vindos.
Contudo, tenho autores preferidos que mantenho
como companhia regular há já muitos anos. Entre
estes, quero destacar dois autores de língua inglesa,
o britânico David Lodge e o norte-americano Paul
Auster. Changing, Small World ou Deaf Sentence,
de David Lodge, estão entre os livros mais divertidos
que já li. Contam com a experiência pessoal do autor,
professor de literatura inglesa durante vários anos na
Universidade de Birmingham, para de forma incrivelmente cómica e conhecedora retratarem os encontros e desencontros que acontecem na vida dos académicos que servem como personagens aos seus
livros. Paul Auster é uma importante referência da
literatura norte-americana atual e constitui uma experiência muito diferente. The New York Trilogy, Brooklyn
Follies, Sunset Park ou Oracle Night transportam-nos
para o universo nova-iorquino e as suas histórias são,
como a própria cidade, narrativas fortes, com personagens solitárias e inquietas que nos arrastam, sem
alternativa, para a partilha das suas emoções. Este
Verão tive como companhia o mais recente livro de
Paul Auster, 4 3 2 1, e foi exatamente a experiência
deliciosa e complexa que adivinhava, 4 versões de
uma mesma pessoa e todas as possibilidades que
a vida contém.
Entre as descobertas mais recentes, tenho de referir
Rubem Fonseca, autor brasileiro, infelizmente falecido este ano. No livro O Seminarista o protagonista,
um assassino profissional, cumpre com os deveres
da sua profissão com mesmo desprendimento e desafeto que só esperaríamos encontrar em profissões
mais mundanas.
Última sugestão, Daniel Silva e o seu Gabriel Allon.
Ao longo de vários livros acompanhamos o operacional israelita que também é restaurador de arte, ou o
restaurador de arte que também é operacional israelita, em aventuras pelo mundo que nos mantém em
suspenso do princípio ao fim.
Ler é, de facto, um dos grandes prazeres da vida.
Ficam as minhas sugestões e a esperança que encontrem nestes, ou noutros livros, os amigos e companheiros que são para mim.

NOTÍCIA

PROTOCOLO DE
COLABORAÇÃO COM A
CÂMARA DE COMÉRCIO E
INDÚSTRIA LUSO-ESPANHOLA
No âmbito do curso de licenciatura em
Comércio e Negócios Internacionais o
ISCAL celebrou em 15 de setembro de
2020 um protocolo de colaboração com
a Câmara de Comércio e Indústria Luso-Espanhola.
A Câmara de Comércio e Indústria Luso-Espanhola (CCILE) é uma entidade privada sem fins lucrativos que tem como
principal atividade o fomento das relações
comerciais entre empresas portuguesas e
espanholas.
O Protocolo contempla, entre outros aspetos, oportunidades para colaboração
ao nível da reflexão estratégica do curso,
participação de profissionais em seminários e outras atividades do curso, abertura
para apoiar trabalhos académicos dos
alunos do curso bem como divulgação
de ofertas de emprego e estágios.
A importância do mercado espanhol para
as empresas portuguesas justifica uma
atenção especial sobre o país vizinho, razão pela qual esta parceria entre o curso
de CNI e a Câmara de Comércio e Indústria Luso-Espanhola assume particular
relevância.

2.º CICLO DE
CONFERÊNCIAS
ONLINE
“CONVIVER
COM A PANDEMIA”
EVENTO

No passado dia 29 de outubro de 2020, entre as 16h00 e as 17h30, realizou-se a 6.ª
sessão do 2.º Ciclo de Conferências online - “ConVIVER com a pandemia” com o tema
“A importância da literacia financeira”. O evento contou com a presença de Manuel
Teixeira, Catarina Kaizeler, Clotilde Palma, Isabel Ramalho, Isabel Neves e Teresa Almeida.
A conferência pode ser visualizada AQUI!

NOTÍCIA

ACCOUNTING
SUMMIT 2020

PROTOCOLO
DE COLABORAÇÃO
COM A UNESC
EVENTO

Durante a semana de 19 a 23 de outubro decorreu o evento Accounting Summit 2020,
no qual o ISCAL foi education partner, e que teve 75 minutos matinais e inspiradores
com 20 oradores que debateram temas de: Contabilidade, Marketing, Economia, Tecnologia, Gestão e Recursos Humanos, num formato atual e ajustado à nova realidade.
A moderação do evento ficou a cargo do jornalista Camilo Lourenço e contou com a
intervenção do Professor Orlando Gomes como orador.
Mais informações disponíveis AQUI!

No âmbito do protocolo de colaboração celebrado em Março do presente ano entre o ISCAL e
a UNESC - Universidade do Extremo Sul Catarinense (Brasil) realizou-se no passado dia 26/10
uma reunião com o objetivo de dar sequência
prática ao referido protocolo.

A IMPORTÂNCIA DA
ANÁLISE ECONÓMICA
E FINANCEIRA NA VIDA
DAS EMPRESAS
EVENTO
Decorreu no âmbito do Mestrado em Análise Financeira, em formato online, a palestra sobre “A
Importância da Análise Económica e Financeira
na Vida das Empresas” no dia 28 de outubro,
tendo como convidado internacional o Professor
Cleber Rodrigo Zanetti.

AGENDA

AGENDA
ISCAL
14 DE NOVEMBRO
SEMINÁRIO ONLINE | 11H

TOMADA
DE POSSE
DA AEISCAL
NOTÍCIA

No dia 29 de outubro, realizou-se a Cerimónia de Tomada de Posse da Associação de
Estudantes do Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa. Pedro João
Longo, tomou posse enquanto Presidente da Associação de Estudantes.
“Neste momento tão adverso para todos, faremos questão, em meu nome e em nome de
todos os meus colegas, de garantir uma experiência académica única, com todo o zelo
pelos interesses da comunidade estudantil. Respeito, igualdade e espírito de união, são
princípios pelos quais sempre nos guiámos e continuaremos a fazê-lo, agora mais que
nunca.” Pedro João Longo, Presidente da AEISCAL.

17 DE NOVEMBRO
SEMINÁRIO ONLINE | 20H

GRUPO NABEIRO

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO
EVENTO

23 DE NOVEMBRO

SEMINÁRIO ONLINE | 20H
Responsible Portfolio Management
and Quantitative Investment Strategies

24 DE NOVEMBRO
SEMINÁRIO ONLINE | 18H30

No âmbito do curso de licenciatura em Comércio e Negócios Internacionais o ISCAL
celebrou em 8 de setembro de 2020 um protocolo de colaboração com a empresa Manuel Rui Azinhais Nabeiro, LDA - Grupo Nabeiro. O Protocolo contempla, entre outros
aspetos, oportunidades para colaboração ao nível da reflexão estratégica do curso, participação de profissionais em seminários e outras atividades do curso, abertura para
apoiar trabalhos académicos dos alunos do curso bem como divulgação de ofertas de
emprego e estágios.
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