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NOTA DE REDAÇÃO

A Newsletter do ISCAL comemora um ano de
existência. É verdade! Um ano após o seu lançamento, esta é uma edição comemorativa.
Ao longo deste ano, a Newsletter mensal do
ISCAL brindou-nos com os mais diversos tipos
de conteúdo.. Testemunhos, artigos de opinião,
divulgação de eventos, notícias e, mais recentemente, sugestões culturais.
Nesta edição comemorativa sintetizamos os aspetos essenciais daquilo que de mais relevante
ocorreu no ano de 2020 dando a conhecer o
trabalho desenvolvido por toda a comunidade
académica.
Esperamos que desfrutem desta leitura!
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EDITORIAL

ORLANDO GOMES
PRESIDENTE DO ISCAL

O ano de 2020 pôs à prova a nossa resiliência e a nossa capacidade de superação. Perante desafios que há apenas um
ano atrás imaginávamos circunscritos ao
campo da ficção, enfrentámos todos – sociedade, famílias, empresas, escolas – os
obstáculos que nos foram sendo colocados, dando o nosso melhor para os ultrapassar e para que o essencial da missão
de cada um de nós não deixasse de ser
cumprido. No ISCAL, a firme e rápida
adaptação da nossa comunidade à nova
realidade, por parte de estudantes, pessoal não docente, e professores, permitiu
manter a normalidade possível, tendo sido
dada continuidade às nossas atividades
letivas e às nossas tarefas de criação e
divulgação de conhecimento. Sendo certo
que determinadas atividades, celebrações
e eventos, fundamentais para nos aproximar e enriquecer, deixaram de poder ter
lugar, não é menos verdade que outras iniciativas e formas de contacto emergiram,
as quais se revelaram de grande relevância
para a instituição e para o estreitar de laços
entre os vários milhares de indivíduos que,
de forma direta ou indireta, veem hoje o ISCAL fazer parte das suas vidas.
E por muito que o retorno à normalidade
ainda possa parecer, por esta altura, uma
miragem, estamos por certo mais perto do
fim daquilo que nos levou a alterar comportamentos, rotinas, planos e projetos.
É também, por isso, esta a altura de retomar o que ficou pendente e para voltar a
agarrar os desafios que pretendemos fazer
cumprir para o futuro, designadamente
afirmar o ISCAL no panorama do ensino
superior em Portugal como uma escola de
excelência na sua área de atuação, capaz
de se evidenciar pela sua vitalidade, qualidade, capacidade de adaptação e inovação.

EMBAIXADORES
DO ISCAL NO
ROADSHOW
EM ESCOLAS
SECUNDÁRIAS

NOTÍCIA

O ISCAL iniciou a 13 de janeiro de 2020, 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 candidatos. 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 estão 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.

A cada uma e a cada um dos nossos estudantes, a cada uma e a cada um dos
colaboradores que compõem o nosso
corpo não docente, a cada uma e a cada
um dos nossos professores, transmito, em
nome da presidência do ISCAL, os votos
de umas Festas Felizes e de um ano de
2021 pleno de realizações.
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2.ªEDIÇÃO
DO SEMINÁRIO
DE INVESTIGAÇÃO
CIENTÍFICA
DO ISCAL
EVENTO

No dia 1 de fevereiro de 2020 decorreu a 2.ª Edição do Seminário de investigação científica do ISCAL. O seminário incluiu a apresentação e entrega de prémios aos melhores
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
decentes Carla Martinho e Vera Pinto, bem como com os autores das dissertações
distinguidas dos mestrados em Contabilidade, Auditoria, Fiscalidade e Controlo de
Gestão e dos Negócios.

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

PARCERIA

ARRANQUE 2ª EDIÇÃO
DO MESTRADO
EM AUDITORIA
EM PARCERIA
COM O ISCAM
Decorreu, sob a coordenação do Professor Gabriel Alves, a 2.ª Edição do Mestrado em Auditoria, lecionado em parceria com Instituto Superior
de Contabilidade a Auditoria de Moçambique.
Depois do sucesso da 1.ª Edição deste mestrado, a 2ªedição, que aconteceu a 5 de fevereiro,
contou com a partipação de diversos docentes
do ISCAL.
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PROVAS
ACADÉMICAS

NOTÍCIA

- A Professora Ana Sofia Antunes de Carvalho,
concluiu com sucesso, no dia 3 de fevereiro de
2020, o seu Doutoramento na Universidade
Nova de Lisboa.
- Os docentes do ISCAL, António Pedroso Leal e
Helena Bruto da Costa obtiveram com sucesso
o Título de Especialista.

INVESTIGAÇÃO

PUBLICAÇÃO DE OBRA

CONTRIBUTIONS ON
APPLIED BUSINESS
RESEARCH AND
SIMULATION STUDIES
Na sequência das iniciativas de comemoração
dos 260 anos em maio de 2019,foi publicada
uma obra de cariz científico, composta por 9 capítulos, intitulada “Contributions on Applied Business Research and Simulation Studies”. O livro
foi publicado pela editora norte-americana Nova
Science Publishers, tendo como editores os Professores Orlando Gomes e Mariya Gubareva.
Para além dos editores, são autores dos capítulos, os Professores do ISCAL Alexandra Domingos, António Cariano, Davide Argiolas, Fábio
de Albuquerque, Hélder Fanha, Jorge Sequeira,
Margarida Piteira, Maria do Rosário Justino, Mariana 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 também uma demonstração da vitalidade científica
da qual o ISCAL se orgulha.

O ISCAL NA
PERSPETIVA DE
UM ESTUDANTE
ERASMUS+

ACADÉMICO | TESTEMUNHO

Os estudantes Ferdinand Diel e Lorenzo Cozzi, provenientes, respetivamente, das
Universidades Ciências Aplicadas de Würzburg - Alemanha, e de Milão-Bicocca Itália, assim como Mathilde Aron-Luc-Poula e Marie-Sarah Guivarch do Instituto
Universitário de Tecnologia de Quimper, pertencente à Universidade da Bretanha Ocidental, deram-nos a sua perspetiva sobre o ISCAL e o programa ERASMUS+, que se
encontram aqui a frequentar.
Na opinião de ambos, o ISCAL apresenta como mais-valia um ensino técnico-prático,
com preocupação no rigor académico e uma grande proximidade entre o corpo docente e os estudantes. Estas são, aliás, as características que os fizeram escolher o
ISCAL como destino da sua mobilidade, tendo esta escolha correspondido e, algumas
vezes superado, as suas expectativas.
Ambos consideram que a experiência no Programa ERASMUS+ lhes permitiu um crescimento pessoal, bem como contactar com outras culturas e modos de ser, considerando que o ISCAL tem constituído um excelente acolhimento para estudantes internacionais. As entrevistas completas podem ser consultadas no site do ISCAL.
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PRÉMIO

“LUIZ CHAVES DE ALMEIDA”
INVESTIGAÇÃO

JOBSHOP 2020
EVENTO

Contando ainda com um maior número de empresas presentes, a JOBSHOP 2020
decorreu no Altis Grand Hotel, no dia 4 de março, entre as 10h e as 17h. Este ano, a
feira de emprego voltou a seguir o modelo do ano anterior, permitindo que cada um
dos presentes obtivesse os melhores contactos, conhecesse as entidades participantes e esclarecesse todas as dúvidas relativas ao processo de inserção no mercado de
trabalho.
Em paralelo com a área de exposições existiu uma outra destinada a apresentações
das empresas participantes, workshops, pitchs e palestras acerca da temática da empregabilidade.
Nesta edição estiveram as seguintes entidades: Aldi, Auchan, Auxadi, Bose, BWV,
CERB, Conceito, Deloitte, EY, KPMG, Mazars, Moneris, Neyond, Nucase, Pestana
Hotel Group, PwC, RCA, SIAG, TechData, Thales, Timestamp Group, TMF Group.
Fruto de uma parceria entre a AEISCAL, o ISCAL e a ISCAL Junior Business Solutions,
este evento é indiscutivelmente um ponto de paragem obrigatório para todos os estudantes do ISCAL. De forma a facilitar a transmissão de CV’s entre os alunos e as entidades empregadoras e tornar o evento sustentável, todo o processo assumiu a forma
digital, sem recurso a papel e as credenciais foram impressas em papel ecológico que
continha na sua composição sementes para posterior plantação.
Nesta edição estiveram presentes mais de 400 estudantes de todos os ciclos de estudo do ISCAL. Segundo Neftali Herculano, Presidente da ISCAL JBS:
“A JobShop 2020 foi um evento que excedeu as expectativas previstas pela coorganização. Promoveu-se a possibilidade dos estudantes conhecerem e contactarem com
o mercado de trabalho e as entidades empregadoras. Ao longo do dia foram desenvolvidos três paradigmas diferentes: Sala de stands, Apresentações e uma novidade
neste tipo de eventos, duas salas com Pitchs com empresas que, sem dúvida, foi um sucesso.”

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

PROTOCOLOS
DE COLABORAÇÃO
NOTÍCIA
No âmbito da licenciatura em Comércio e Negócios Internacionais, o ISCAL celebrou este ano
diversos protocolos de colaboração com as seguintes empresas:
APL | Administração do Porto de Lisboa, S.A.;
APSS | Administração dos Portos de Setúbal e
Sesimbra, S.A.; Câmara de Comércio e Indústria
Luso-Chinesa (CCILC); Câmara de Comércio e
Indústria Luso-Espanhola; Garland Transport Solutions, Lda; Kühne + Nagel S.A.; Luis Simões
Logística Integrada, SA.; Manuel Rui Azinhais
Nabeiro, Lda | Grupo Nabeiro; Ordem dos Despachantes Oficiais; UNESC | Universidade do
Extremo Sul Catarinense (Brasil).

PROTOCOLO

ERASMUS+
Foram celebrados novos protocolos que
permitem aos estudantes, docentes e
não docentes do ISCAL usufruírem de
mobilidades ao abrigo do Programa Erasmus+.
- Universidad da Coruna (Espanha);
- West University of Timisoara (Roménia);
- University of Applied Sciences of Northwestern (Suiça)
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INVESTIGAÇÃO

PUBLICAÇÕES
- O Professor Carlos Manuel Pinheiro apresentou, na Conferência IFABS 2019 Medellin Colombia, o paper “Idiosyncratic
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.
- A Professora Clotilde Palma publicou,
através da editora Almedina, a obra intitulada Estudos de IVA V.
- A Professora Ana Isabel Dias em conjunto 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 Transparency of Financial Reporting on GreenhouseGas
Emission Allowances: The Influence of
Regulation.

2.ª EDIÇÃO
WORKSHOPS
PARA O FUTURO

EVENTO

Depois do êxito da 1.ª Edição “Workshops para o FUTURO”, o ISCAL organizou a 2.ª
Edição deste evento no qual os estudantes do ISCAL puderam 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 profissional. A 2ª Edição foi estruturada tendo por base diversas reuniões com as entidades
empregadoras de referência e teve uma aceitação notável por parte dos estudantes.
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.

- As Professoras Paula Gomes dos Santos e Carla Martinho publicaram na obra
intitulada Financial Determinants in Local
Re-Election Rates: Emerging Research
and Opportunities Hershey, PA: IGI Global,
o capítulo Sustainability Assessment of
Portuguese Local Governments (2009
to 2017): Accounting Information and
Public Governance.

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

- 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 conceptual approach about the ambiguities,
paradoxes and uniqueness of family
businesses.
- O Professor Ricardo Barradas escreveu
a parte 3 na obra Financialisation in the European Periphery - Work and Social Reproduction in Portugal, intitulada Financialisation and inequality in the semi-periphery:
Evidence from Portugal.
- O Professor Francisco Domingos publicou, na revista JOTA, o artigo É possível
limitar o direito ao recurso na arbitragem
tributária?
- As Professoras Tânia Alves de Jesus,
Pedro Pinheiro, Catarina Kaizeler e Manuela Sarmento publicaram na International Review of Management and Business
Research (IRMBR) o artigo Creative Accounting or Fraud? Ethical Perceptions
Among Accountants.
- As Professoras Tânia Alves de Jesus,
Julieta Azevedo, Vera Pinto e Jéssica
João Alves publicaram na International
Review of Management and Business Research (IRMBR) o artigo Ethics and Professional Commitment: The Perceptions of
Professionals and Accounting Students.
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INSTITUTO SUPERIOR DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO DE LISBOA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA
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A JOANINHA
E A COVID-19,
UMA HISTÓRIA
DE SAÚDE PÚBLICA
PARA CRIANÇAS
INVESTIGAÇÃO

PUBLICAÇÃO DE OBRA
Foi publicada a versão digital do livro A Joaninha e a COVID-19 - Uma história de
saúde pública para crianças, da autoria da docente Clotilde Celorico Palma e de Rita
Celorico Palma Ramos. O objetivo foi fazer chegar às crianças, através das personagens da Joaninha, a sua família e amigos, as instruções da Direção-Geral da Saúde
(DGS) sobre o novo Coronavírus.
Este livro insere-se num projeto de investigação científica da série Joaninha, que conta
já com diversos livros (Joaninha e os impostos - uma história de educação fiscal para
crianças, adolescentes e universitários) em Portugal, nos PALOP e em países hispânicos, sobre Cidadania e Educação Fiscal e Ambiental.

DESPIR O
PRECONCEITO
ESPECIAL
No mês de março em que se comemora o Dia
da Mulher, o ISCAL acolheu a Campanha Despir o Preconceito, que visou trazer uma abordagem diferente ao cancro. Esta campanha juntou
mulheres que, apesar da doença, se deixaram
fotografar para desmistificar o preconceito associado à mesma. A exposição mostra mulheres
sorridentes e confiantes que resolveram desafiar
aquele diagonóstico com frases motivadoras e
cheias de positivismo. A fotografia foi o meio utilizado, pelo criativo Filipe Inteiro, para transmitir uma mensagem de coragem e alegria e teve
como objetivo retratar os efeitos colaterais, todavia superáveis, inerentes ao cancro.

NOTÍCIA

TOMADA DE POSSE
DO PRESIDENTE DO
CONSELHO TÉCNICO
CIENTÍFICO DO ISCAL
No dia 19 de fevereiro de 2020, o Professor Jorge Rodrigues tomou posse como
presidente do Conselho Técnico Científico do ISCAL.
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SEMINÁRIOS DE
EMPREENDEDORISMO
E CASOS
DE SUCESSO 2020

XI POSTGRADUATE
CONFERENCE

EVENTO

Decorreu no dia 02 de outubro de 2020 mais uma edição da Postgraduate conference,
evento promovido conjuntamente pelo ISCAL e pela Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo da Universidade do Algrave. A iniciativa contou com cerca de cinco
dezenas de trabalhos apresentados e demonstrou a sua importância e pertinência no
contexto da investigação nos dominios em que se insere.

EVENTO
Foi no dia 23 de abril de 2020 que se iniciaram
os seminários dedicados ao Empreendedorismo e Casos de Sucesso. Esta iniciativa foi
organizada pela docente Margarida Piteira no
âmbito da Licenciatura em Comércio e Negócios Internacionais.
Estes seminários online contaram com a presença de representantes de empresas tais
como: ANJE; Gelpeixe; Uniarea; WACT - We
Are Changing Together.

NOTÍCIA

POLIEMPREENDE
2020
Foi lançada no dia 27 de fevereiro, a 17.ª
Edição do Poliempreende 2020, que
contou com a presença do Coordenador Executivo do Poliempreende do IPL,
Professor Paulo de Sousa Tinta e da
Pró-Presidente para as Relações com a
Comunidade do ISCAL, Professora Margarida Piteira.
O Poliempreende é uma rede de empreendedorismo do ensino superior
politécnico, que integra atualmente 21
instituições e que promove como principal iniciativa um concurso de ideais e
projetos inovadores. O objetivo é estimular o espírito empreendedor, contribuindo para o enriquecimento curricular e
capacitação dos participantes, a criação
de novas empresas e o arranque de atividades profissionais.

ADIAMOS
ABRAÇOS E AFETOS
PARA FICARMOS
TODOS BEM!

NOTÍCIA

Em virtude da situação excecional que vivemos neste ano tão particular, todos cientes
das dificuldades de adaptação a um sistema de ensino-aprendizagem à distância, o
ISCAL suspendeu as atividades letivas presenciais durante o período em que durou o
confinamento.
Felizmente, até à data, não existe qualquer caso grave de COVID-19 envolvendo estudantes, não docentes ou docentes da nossa comunidade. Por força das circunstâncias,
o ensino à distância manteve-se até final do ano letivo, incluindo épocas de exames.
Toda a comunidade iscalina respondeu prontamente aos desafios colocados pelo confinamento, o que permitiu a salvaguarda pretendida pelas medidas de isolamento, bem
como a conclusão do ano letivo com sucesso.
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MANAGEMENT
TALKS ISCAL
NOTÍCIA

A Management Talks é uma organização sem fins lucrativos que se dedica à organização de
Eventos sobre gestão e atividades relacionadas com o mesmo. A organização foi fundada
no dia 7 de Agosto de 2019 e é composta por uma equipa de jovens estudantes, empreendedores e motivados, do ISCAL que têm vontade de melhorar a sociedade em que vivem.

4.ª EDIÇÃO DOS
PRÉMIOS CIENTÍFICOS
IPL-CGD
PRÉMIOS

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 técnico-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
premiados, com diplomas de mérito, o
Professor Francisco Nicolau Domingos
e a Professora Irene Arraiano.
Aos premiados endereçam-se os merecidos parabéns, na esperança 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.
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JORNADAS
INTERNACIONAIS
DE INVESTIGAÇÃO
EM RELATO JIIR
EVENTO
Nos dias 18 e 19 de junho de 2020 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 Universidade
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 investigação, 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 Rosário 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

CICLO DE SEMINÁRIOS
SOBRE INVESTIGAÇÃO
EM CONTABILIDADE
O Ciclo de seminários online sobre investigação
em Contabilidade para todos os estudantes do
Mestrado em Contabilidade do ISCAL pretendeu
fomentar o desenvolvimento da investigação
científica. Estes seminários iniciaram na segunda
quinzena de abril deste ano e aconteceram todas as quintas-feiras, do calendário letivo, com
a moderação do Professor Fábio Albuquerque.

NOTÍCIA

ACREDITAÇÕES
PELA A3ES

No âmbito do processo de avaliação/
acreditação do ciclo de estudos conducente aos graus abaixo citados, referente
ao ano letivo 2019/2020, o Conselho de
Administração da A3ES decidiu acreditar
os referidos ciclos 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 muito se deve ao trabalho desenvolvido diariamente por todos
os intervenientes do ciclo de estudos.

ACCOUNTING
SUMMIT 2020

EVENTO

Durante a semana de 19 a 23 de outubro de 2020 decorreu o evento Accounting Summit 2020, no qual o ISCAL foi education partner. 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.

IPL OPEN DAYS

EVENTO

Em virtude do cancelamento da Futurália 2020, 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 puderam participar
sem sair de casa. A iniciativa realizou-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 teve como parceiro a Fórum
Estudante que divulgou a ação na plataforma “estudante em isolamento”, desenvolvida no âmbito da crise pandémica. Na página de Instagram do ISCAL e do Politécnico
de Lisboa, os candidatos tiveram a oportunidade de esclarecer as suas dúvidas e participar em quizes, de forma interativa. Paralelamente, na seção do IGTV, os testemunhos em vídeo deram a conhecer a experiência de estudar no Politécnico de Lisboa.

LICENCIATURA:
- FINANÇAS EMPRESARIAIS
- SOLICITADORIA
MESTRADO:
- ANÁLISE FINANCEIRA
- CONTROLO DE GESTÃO
E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
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ANIVERSÁRIO
ISCAL 2020

EVENTO

EVENTO

Há 261 anos dava-se a criação da Aula do Comércio, instituição que está na génese
do ISCAL. No dia 19 de maio de 2020, deu-se a celebração desse mesmo 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 vídeo, 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 Contabilidade 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

SEMINÁRIO
ESTRATÉGIA DE
SEGURANÇA NACIONAL
DE SEGURANÇA DO
CIBERESPAÇO
No âmbito do Mestrado em Auditoria ocorreu,
no dia 14 de maio de 2020, um seminário organizado pelo Professor Fernando Rodrigues,
que abordou os temas relacionados com missão
e visão do Governo no quadro da Estratégia de
Segurança Nacional de Segurança do Ciberespaço. A oradora, Dra. Isabel Batista, veio partilhar os desafios decorrentes da aprovação em
conselho de ministros de uma resolução acerca
desta matéria.
NOTÍCIA

10 ANOS
SOLICITADORIA
Comemorou-se, no dia 26 de maio de
2020, o 10.º aniversário da aprovação
pela A3ES da Licenciatura em Solicitadoria. Com a referida aprovação, o ISCAL
efetuou uma aposta numa área ligeiramente distinta relativamente ao seu core
business, aposta essa que passada uma
década se revelou uma aposta ganha.
Assim, na comemoração desta data festiva, 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.
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GIRL UP ISCAL

NOTÍCIA

A Girl Up ISCAL é um grupo constituído por alunas iscalinas que têm como objetivo promover,
chamar a atenção e desconstruir algumas temáticas relacionadas com a igualdade de género,
de uma forma interativa e moderna. Os eventos
de 2020 foram:
Feminismo: Descomplicar e perceber
Desigualdade Salarial: 54 Dias que nos separam
Na selva de salto alto e gravata

O ISCAL VOLTA A
PREENCHER 100%
DAS VAGAS
NOTÍCIA

Pelo 4.º ano consecutivo, o ISCAL preencheu a totalidade das vagas na 1.ª fase do
concurso de acesso ao ensino superior público. Simultaneamente registou-se um aumento da classificação do último colocado em todos os cursos e regimes.
Estas são ótimas notícias para a comunidade iscalina, que vê assim mais um eco do
estatuto de estar entre as melhores instituições de ensino superior portuguesas, na
área das ciências empresariais.

COLORADD NA NOTÍCIA
BIBLIOTECA DO ISCAL
A Biblioteca do ISCAL está equipada com o código COLORADD – Sistema de Identificação de
Cores para daltónicos. O processo de associação dos códigos COLORADD permite ao daltónico facilmente identificar as diferentes áreas de
estudo e localizar a documentação que precisa.
Com esta ferramenta o ISCAL promove a acessibilidade e a integração do público daltónico
no processo académico de desenvolvimento e
aprendizagem.

ISCAL
SPARK AGENCY

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.
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FAMÍLIA
ISCAL

TESTEMUNHO

Nas edições da Newsletter de 2020 decidiu-se dar voz a quem também contribui

para manter o ISCAL em andamento: os

funcionários não docentes. Descobrimos
que muito há a dizer, vimos as caras por

trás de serviços e gabinetes, percebemos

que há pontos em comum e que, no final,

todos têm o objetivo de ajudar a solidificar o ISCAL, dentro e fora da instituição.

Desde valorizarem o facto de trabalharem
numa instituição dinâmica, composta por
outros elementos - professores e alunos;

passando por realçar que efetivamente contribuem para prestar um serviço

público e abraçam essa missão, nestas
partilhas dos funcionários não docentes
muito foi dito acerca do local onde traba-

lham, nunca esquecendo que o esforço
diário tem como recompensa primordial o

bom ambiente de trabalho e o contributo
para a elevação da imagem do ISCAL.

A conclusão unânime é a de que o ISCAL
é visto entre todos como uma família e

não poderia haver melhor forma de o realçar senão numa edição comemorativa!
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NOTÍCIA

NOVA
IMAGEM
ISCAL

Em linha com a estratégia de conferir uma
maior projeção ao nome do ISCAL, a imagem do Instituto tem vindo a ser alterada,
pelo GRPCI do ISCAL (Gabinete de Relações Públicas, Comunicação e Imagem),
tendo como principais objetivos apelar a
um público mais vasto, bem como conferir identidade à imagem do ISCAL.
Neste sentido, a marca comemorativa
ISCAL260, que assinala os 260 anos da
Instituição é já parte de uma estratégia
de comunicação alargada, cujos vetores
passam por afirmar o mote:
TRADIÇÃO | MÉRITO | EXCELÊNCIA
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Aproveitando o momento de início de ano
letivo, o ISCAL quis acolher os Estudantes, Funcionários e Docentes com a projeção desta nova identidade à entrada do
edifício.
Além das cores escolhidas, que apontam
para um reconhecimento da marca transitória ISCAL260, a alteração do grafismo
procurou ainda trazer destaque aos elementos que caracterizam o ISCAL:

- A oferta formativa, que é neste momento a mensagem central da entrada do
edifício, remetendo-nos para a ideia de
excelência de ensino. Procurou eliminar-se todo o ruído visual anterior, que trazia
uma dispersão na observação dos seus
vários componentes – fotografias, texto,
cores variadas e não conciliadas, que
desviavam o foco do essencial da atividade do ISCAL.

- A evidência de ser impossível dissociar o ISCAL da cidade de Lisboa, cujas
imagens de fundo remetem simultaneamente para uma ideia de centralidade e
modernidade, sem esquecer a memória
histórica dos monumentos e locais emblemáticos desta cidade, bem como da
importância do ano 1759, quando se deu
a fundação do Instituto.
- A descrição da oferta formativa em língua inglesa, que vai ao encontro da estratégia de internacionalização do ISCAL,
procurando uma maior visibilidade junto
de Estudantes e Parceiros internacionais.
Complementarmente, as portas do edifício apresentam agora linhas coloridas
onde se podem identificar locais marcantes de Lisboa, na continuação da ideia
anterior, na qual o ISCAL assume um papel determinante no estudo das ciências
empresariais nesta cidade.
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PROTOCOLOS DE
COLABORAÇÃO NOTÍCIA
Foi celebrado no âmbito do mestrado em Contabilidade um protocolo de cooperação nos domínios científico e pedagógicos que terá certamente
em 2021 um conjunto de iniciativas associadas.

ROADSHOW 2020
EM ESCOLAS
SECUNDÁRIAS

NOTÍCIA

BANDEIRA VERDE
DO PROGRAMA
ECO-ESCOLAS
NOTÍCIA
2019-2020
O ISCAL é uma das escolas galardoadas com
a Bandeira Verde do programa Eco-Escolas
2019-2020. É com satisfação que comunicamos
a obtenção da “Bandeira Verde” no primeiro ano
em que participamos no programa Eco-Escolas,
fruto de um trabalho colaborativo que envolveu
alunos, funcionários e docentes. São devidos
especiais agradecimentos aos membros do
Conselho Eco-Escola do ISCAL.
O Dia das Bandeiras Verdes 2020 foi celebrado
no dia 13 de Novembro de 2020, às 14h30 e foi
transmitido online no YouTube ABAE e no Facebook Eco-Escolas.

NOTÍCIA

MICROSOFT ACCESS E
MICROSOFT PROJECT
DISPONIBILIZADO
GRATUITAMENTE
A TODA A
COMUNIDADE DO IPL

Entre janeiro e junho de 2020, o ISCAL marcou presença, fisica e virtual, 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 apresentar 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 substituída 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, Comunicação 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 Secundárias tem sido crescente, tendo conquistado cada vez mais notoriedade.

No âmbito do Acordo Campus entre o Instituto
Politécnico de Lisboa e a Microsoft, através da
Azure Dev Tools for Teaching, o Microsoft Access
e o Microsoft Project são disponibilizados gratuitamente a toda a comunidade do IPL.
Os estudantes podem utilizar o serviço até concluírem os estudos ou deixarem de estar inscritos numa das escolas do IPL.
Os colaboradores - docentes e não docentes
- terão acesso às mesmas funcionalidades enquanto detiverem ligação laboral à instituição.
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LIGA-TE!
PARA ALÉM
DO ISCAL

EVENTO

CURSO PUBLIC
SPEAKING – LIVE
TRAINING (ONLINE)

NOTÍCIA

Liga-te! para além do ISCAL! é a rúbrica mensal 2020 do Instagram que dá a conhecer a comunidade Iscalina como nunca antes foi vista. Seja a música, o desporto ou
até o mundo das redes sociais, revelamos o que move os estudantes para além do
mundo académico do ISCAL.

Tendo em consideração a importância que as
soft-skills assumem hoje em dia, o ISCAL promoveu um conjunto de iniciativas que conducentes
ao seu desenvolvimento. Aprender a lidar com o
nervosismo e comunicar com mais confiança (ao
vivo e online), destacar-se positivamente através
da comunicação, comunicar melhor em reuniões, apresentações em público e até no dia a
dia, foram algumas das soft-skills desenvolvidas.

TOMADA DE POSSE
DA AEISCAL
NOTÍCIA
No dia 29 de outubro de 2020 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.
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DIREITO TRIBUTÁRIO
NA PANDEMIA:
ABORDAGEM
LUSÓFONA E
IBERO-AMERICANA
EVENTO
Nos dias 17 e 18 de setembro de 2020 decorreram as Jornadas de Direito Tributário, evento
organizado pelo ISCAL, Universidade da Extremadura – Espanha e Instituto Jurídico Portucalense. No leque de instituições que apoiaram a realização constam: i) Universidade de
Cabo Verde; ii) Universidade Federal de Santa
Catarina; iii) Pontifícia Universidade Católica
de Minas Gerais, iv) Universidade da Amazónia, v) Universidade de Marília. A sessão de
abertura contou com a presença de reitores e
coordenadores de cursos de 2.º e 3.º ciclos na
área do Direito Tributário, tendo sido o ISCAL
representado nesta pela Diretora do mestrado
em Fiscalidade – Professora Doutora Clotilde
Celorico Palma.

PORTFOLIO
MANAGEMENT
AND QUANTITATIVE
INVESTMENT
EVENTO
STRATEGIES
O webinar “Portfolio Management and Quantitative Investment Strategies” despertou o interesse quer nas redes sociais quer através do
sítio do ISCAL, com aproximadamente 10.000
visualizações nos primeiros dias após a sua
divulgação. O Webinar resultou num debate
sobre temas atuais que os oradores Stuart
Theakston, Edward Monrad, David Batalha
e Sylvain Forté abordaram de forma acessível, contextualizada e profissional. Moderado
por Leonardo Filipe no dia 23 de novembro de
2020 contou com a presença de um elevado
numero de participantes que incluíram alunos
do Mestrado em Análise Financeira do ISCAL.
O conhecimento e a disciplina são fatores essenciais na gestão de carteiras, revelando-se
necessário dispor das ferramentas adequadas
para gerar alfa, num mercado concorrencial
em que os custos têm impacto. As estratégias
de investimento quantitativas recorrem a informação presentemente disponível em mais de 5.000
bases de dados.

ESTRATÉGIAS
DE PREVENÇÃO
E COMBATE À
CORRUPÇÃO
E INFRAÇÕES
CONEXAS

EVENTO

No dia 9 de dezembro de 2020, pelas 18h, decorreu uma conferência sobre estratégias
de prevenção e combate à corrupção e infrações conexas, através do canal de youtube da OCC. A conferência contou com a colaboração da docente do ISCAL Clotilde
Palma que juntamente com a Bastonária da OCC iniciaram o evento.

SEMINÁRIOS DE
INTERNACIONALIZAÇÃO
2020
EVENTO

Nos dias 13, 20, 27 de novembro e 18 de dezembro de 2020 decorreram os Seminários de Internacionalização via online. A iniciativa foi organizada pelos professores do
ISCAL Margarida Piteira e Fernando Miguel Seabra no âmbito da Licenciatura em
Comércio e Negócios Internacionais. A sessão de abertura oficial do ciclo de seminários de Internacionalização, na vertente técnica e profissional/instituições de comércio
e negócio internacional, esteve a cargo do Presidente do ISCAL, Professor Orlando
da Costa Gomes.
O encerramento contou com a participação do Diretor do Curso da Licenciatura em
Comércio e Negócios Internacionais, Professor Fernando Miguel Seabra e da Pró-Presidente do ISCAL para as Relações com a Comunidade e Regente da UC de Seminários de Internacionalização, Professora Margarida Piteira.
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OBJETIVOS DE
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL
UM ODS
POR MÊS
EVENTO

A missão do ISCAL passa por um conjunto de princípios que promovem as boas práticas. Igualdade, diversidade e inclusão são alguns dos valores que o Instituto desenvolve para uma sociedade mais justa e solidária.
Tendo em consideração a abertura e participação na sociedade e a responsabilidade social, o ISCAL promove atividade que visam transformações de ordem social,
económica e cultural. Assim, com especial foco no desenvolvimento sustentável da
comunidade onde está inserido e tendo como pano de fundo a Agenda 2030 – Os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), foram organizadas várias ações
e seminários que abordaram a importância da temática.
Organização Filomena Borba - Serviço de Informação e Documentação do ISCAL.
Fernando Seabra e Jorge Rodrigues são os consultores científicos das ações que
decorrem mensalmente e que são moderadas por um docente convidado do ISCAL.
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REDUZIR
REUTILIZAR
RECICLAR
NOTÍCIA
A comunicação do ISCAL, enquanto parte de
um instituto de ensino superior público, 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, económica e cultural.
Reduzir o consumo de água e fazer uma gestão
eficiente da energia, reutilizar reduzindo 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.

EDIÇÃO
COMEMORATIVA
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