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Nota de Boas-vindas 

 

O Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa (ISCAL) cujas origens remontam 
à “Aula do Comércio”, criada em 1759, pelo Marquês de Pombal, passou posteriormente a ser 
denominado de Instituto Industrial de Lisboa em 1869, Instituto Industrial e Comercial de Lisboa 
em 1886, Instituto Superior de Comércio em 1911 e Instituto Comercial de Lisboa em 1918, 
conhecendo a sua atual denominação no ano de 1976.  

Ainda que as suas origens remontem ao século XVIII, o ISCAL é hoje uma instituição de ensino 
superior comprometida com a modernidade e com a excelência da formação que promove, 
ciente que está do importante papel que desempenha no contexto da sociedade em geral. 

São destes 258 anos de história que passará a fazer parte e será certamente um dos muitos que 
ajudará a perdurar no tempo a imagem de uma instituição de excelência na formação de pessoas 
e profissionais altamente qualificados, pelo que com enorme satisfação que lhe damos as boas-
-vindas a uma das mais antigas e prestigiadas instituições de ensino superior do país. 

Este documento visa transmitir um primeiro conjunto de notas básicas a cada um dos nossos 
novos estudantes, recordando também aos outros o que temos de fazer, sendo que a todos 
começamos por desejar um excelente ano académico. 

Pretendemos assim que em conjunto, incluindo os nossos Docentes e Não Docentes, continuar 
a construir uma instituição de referência com a qual todos nos possamos orgulhar, pelo que 
contamos consigo para alcançar esse desígnio, assim como queremos também que conte 
connosco, ajudando-nos a fazer melhor. 

 

A Presidência 

 

 

A. Trindade Nunes – Presidente 

 

Fernando Carvalho – Vice-Presidente 

 

Pedro Pinheiro – Vice-Presidente 
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AVISOS – Todos os procedimentos e prazos relacionados com atos de natureza académica serão 
disponibilizados sob a forma de avisos, colocados no site do ISCAL, disponível em: 
www.iscal.ipl.pt. 

ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES – Localizada no piso -1, a AEISCAL promove a defesa dos 
interesses dos Estudantes. Para mais informações consultar www.aeiscal.pt.  

BAR E CANTINA – Encontra-se disponível no Piso -1 e é explorado por uma entidade externa que 
tem um acordo com os Serviços de Ação Social do IPL. 

BIBLIOTECA – Encontra-se disponível no Piso 0, o Serviço de Informação e Documentação que 
se encontra aberto todos os dias (exceto domingo) para que seja garantido o acesso a toda a 
documentação, quer aos Estudantes do regime diurno, quer do regime pós-laboral. Mais 
informações em: Site do ISCAL > Recursos > Biblioteca. 

BOLSAS DE ESTUDO – O Instituto Politécnico de Lisboa possui um conjunto de apoios sociais 
disponíveis para todos os Estudantes. Para mais informações consulte www.sas.ipl.pt. 

BOLSAS DE MÉRITO – As Bolsas de Mérito visam distinguir os estudantes do ensino superior 
com aproveitamento escolar excecional. Para mais informações consulte: Site do IPL > Alunos > 
Bolsas de Mérito. 

CALENDÁRIO ACADÉMICO – É definido anualmente e publicado no site do ISCAL > Alunos. 

CALENDÁRIO DE EXAMES – É definido semestralmente e publicado no site do ISCAL > Alunos. 

CARTÃO DE ESTUDANTE – Cada Estudante recebe um cartão, podendo escolher entre a 
modalidade bancária e não bancária. Este cartão deve obrigatoriamente acompanhá-lo, sendo 
que é de exibição obrigatória, nomeadamente, em dias de testes e exames. 

CONTACTO COM DOCENTES – Na seguinte localização: Site do ISCAL > ISCAL > Docentes, 
encontra o endereço eletrónico de todos os Docentes, que deve usar sempre que necessite de 
entrar em contacto com algum. 

DELEGADOS DE TURMA – Em cada turma será eleito um Delegado e um Subdelegado, os quais 
terão um papel fundamental na relação com os Docentes da turma, Regentes das unidades 
curriculares, Responsáveis de área, Diretor de Curso e Presidência do ISCAL. O exercício destes 
cargos é reconhecido no suplemento ao diploma. Para mais informações consultar o 
regulamento do delegado de turma, disponível em: Site do ISCAL > Recursos > Regulamentos e 
Normas. 

ELEVADORES – Existem 3 unidades, a saber: 

- Nºs 1 e 2 – destinados a Funcionários Docentes e Não Docentes.  

- Nº 3 – de uso geral.  

Todavia, em caso de avaria do elevador nº 3, todos os Estudantes com mobilidade reduzida, ou 
equivalente, poderão utilizar os outros devendo para tal solicitar uma autorização junto do 
Secretariado da Presidência. 

Este equipamento tem como característica o facto de parar: 

http://www.iscal.ipl.pt/
http://www.aeiscal.pt/
http://www.sas.ipl.pt/
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- Em todos os pisos, mediante a introdução de um código intransmissível, que fornecido a todos 
os Estudantes com mobilidade reduzida, ou equivalente, devendo solicitá-lo junto do 
Secretariado da Presidência; 

- Nos pisos 0, 3 e seguintes, sem introdução de qualquer código. 

- Por razões de segurança, ele está recalibrado para um peso e número de pessoas inferior ao 
nele indicado. 

EMAIL – Cada Estudante recebe um endereço de email institucional no momento da 
inscrição/matricula. Qualquer contacto com Docentes ou com os Serviços do ISCAL terá 
obrigatoriamente de ser efetuado através desse mesmo endereço. Um link para o webmail está 
disponível em: Site do ISCAL > Recursos > Webmail. 

ENCERRAMENTO AOS FINS DE SEMANA E FERIADOS – O ISCAL encerra entre as 23h00 de 
sábado e as 08h00 de segunda. Do mesmo modo encerra em todos os dias feriados. 

ESTACIONAMENTO DE MOTAS – Alertam-se os Estudantes para não estacionarem veículos de 
2 rodas junto às portas do prédio ao lado, devendo estacioná-las no parque próprio.  

ERASMUS+ – A existência de mais de três de dezenas de parceiros europeus permitem que os 
Estudantes do ISCAL tenham uma vasta escolha no que se refere a uma participação neste 
programa de mobilidade. Mais informação está disponível em: Site do ISCAL > Erasmus. 

FUMAR – O ISCAL possui no piso 0 um terraço onde se pode fumar. A alternativa será na rua (e 
não nas escadas ou atrium externo, por parecer técnico emitido pela Escola Superior de 
Tecnologias da Saúde). 

FUNCIONAMENTO – Os horários de funcionamento dos diferentes Serviços estão adequados à 
dicotomia entre regime diurno e pós-laboral, sendo que podem ser consultados em: Site do 
ISCAL > Serviços. 

GESTÃO DOS ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS – Nos átrios dos andares do ISCAL, 
bem como à entrada da biblioteca, estão disponíveis diversos computadores, de utilização livre 
pelos Estudantes. Alerta-se, contudo, para uma utilização responsável dos mesmos, assim como 
para a utilização das salas de aula para estudo e dos respetivos computadores. 

HELPDESK INFORMÁTICO – Para qualquer dúvida ou questão relacionada com questões 
informáticas, o ISCAL disponibiliza um serviço de helpdesk, bastando para tal enviar um email, 
do endereço institucional, para helpdesk@iscal.ipl.pt. 

IPL – O ISCAL é uma das oito unidades orgânicas do Instituto Politécnico de Lisboa, também 
conhecido por IPL ou Politécnico de Lisboa. Pode encontrar mais informação em www.ipl.pt. 

JOGOS E ESPAÇOS LÚDICOS – No piso -1 existem mesas de jogo (matraquilhos e snooker) 
exploradas pela Associação de Estudantes. A sua utilização é livre, embora se aconselhe que os 
seus utilizadores tenham em atenção as aulas, seminários ou conferências que possam estar a 
decorrer no Auditório 1 e a consequente perturbação no seu funcionamento. 

LIVRARIA / PAPELARIA – Existe no piso -1 e os Estudantes beneficiam de descontos. 

MANUAL ACADÉMICO – O manual académico é um documento base naquilo que se refere ao 
funcionamento do ISCAL, pelo que sugerimos vivamente a sua leitura para ficar familiarizado 
com prazos e procedimentos. Pode encontrá-lo em: Site do ISCAL > Alunos. 

mailto:helpdesk@iscal.ipl.pt
http://www.ipl.pt/
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NORMAS DE AVALIAÇÃO - As normas de avaliação são um documento de leitura obrigatória 
para todos os Estudantes conhecerem as suas obrigações e direitos, nos aspetos relacionados 
com os procedimentos de avaliação nas diversas unidades curriculares. Sugerimos a leitura do 
documento disponível em: Site do ISCAL >  Recursos > Regulamentos e Normas. 

OFERTAS DE EMPREGO – O ISCAL dispõe de um careers office que auxilia o processo de procura 
de emprego. Para tal basta consultar: Site do ISCAL > Alunos > Ofertas de Emprego ou dirigir-se 
ao Gabinete de Relações Externas e Saídas Profissionais localizado no 7º Andar. Relembramos 
com orgulho que os nossos cursos têm uma taxa de empregabilidade perto dos 100%. 

OFFICE 365 – O Office 365 Educação é disponibilizado gratuitamente a toda a comunidade do 
IPL, no âmbito do Acordo Campus entre o Instituto Politécnico de Lisboa e a Microsoft. Mais 
informação em: Site do ISCAL > Recursos > Office 365. 

PERMANÊNCIA NOTURNA NO ISCAL E HORAS DE ABERTURA DE PORTA – Os Estudantes do 
ISCAL podem permanecer no edifício durante a noite, mas os Seguranças só são solicitados a 
abrir a porta às horas certas.  

PLATAFORMA DE E-LEARNING – O ISCAL disponibiliza uma plataforma de e-learning a todos os 
Estudantes para facilitar o processo de aquisição de competências. Um link para a plataforma 
de e-learning está disponível em: Site do ISCAL > Recursos > E-learning. 

PRESIDÊNCIA – Fisicamente localizada no 7º andar, é exclusivamente constituída por Docentes, 
que estão disponíveis para agendar uma reunião com qualquer Estudante, sendo que o 
agendamento deve ser efetuado através do email iscal@iscal.ipl.pt  

PORTAL ACADÉMICO – O Portal Académico funciona como uma secretaria virtual, sendo que 
atos de natureza académica devem ser efetuados através do mesmo, nomeadamente inscrição 
em unidades curriculares, consulta de notas, consulta de referências para pagamento, inscrição 
em exame entre outros. Um link para o Portal Académico está disponível em: Site do ISCAL > 
Recursos > Portal Académico. 

PROPINA – A propina é um ato único que se vence no momento da matrícula do aluno e será 
liquidada nos termos regulamentados. Para saber os valores envolvidos e prazos de pagamento, 
ver mais informação em: site do ISCAL > Alunos > Propina. 

QUALIDADE – Durante o ano letivo cada Estudante terá de preencher um conjunto de inquéritos 
que permitem ao ISCAL acompanhar e monitorizar os níveis de qualidade sob diferentes 
perspetivas, mas que em conjunto auxiliam no incremento dos níveis de serviço prestado. Face 
a isto, solicitamos desde já a maior compreensão para o preenchimento dos mesmos.  

REGULAMENTO DISCIPLINAR – Corresponde ao Despacho nº 9045/2011, publicado no Diário 
da República nº 133, II série, de 13 de julho, cuja leitura se aconselha. Recorda-se que a prática 
de ilícitos, nomeadamente em testes e exames, traduz-se não apenas na anulação da prova, mas 
também em multas e suspensão de frequência, todas elas averbadas no diploma. 

RESIDÊNCIA – Os Serviços de Ação Social do IPL dispõem de uma Unidade Residencial com uma 
oferta de 200 camas – Unidade Residencial Maria Beatriz, localizada no Campus do ISEL. Para 
mais informações consulte www.sas.ipl.pt. 

SALAS PARA ESTUDO – No período diurno existem salas para estudo à disposição dos 
Estudantes. 

mailto:iscal@iscal.ipl.pt
http://www.sas.ipl.pt/
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SITE DO ISCAL – Aconselhamos a sua consulta regular. Nele pode encontrar toda a informação 
sobre o nosso Instituto e todas as informações úteis para facilitar o seu percurso académico. 
Disponível em: www.iscal.ipl.pt. 

TESTES E EXAMES - Nos momentos em que tenha de realizar momentos de avaliação deverá 
atender aos seguintes aspetos: 

- Ter consigo o cartão de aluno do ISCAL; 

- Preencher integralmente o cabeçalho de todas as folhas que entrega, numerando 
sequencialmente todas as páginas e colocando o número total na primeira, sempre que utilizar 
folhas de teste; 

- Preencher integralmente o canto superior direito da página 1, que o Docente deve rubricar. 
Poderá levá-lo, se desejar; 

- Solicitar, se necessário, folha de justificação de falta, preenchê-la, pedir a assinatura do 
Docente e obter a validação da referida justificação; 

- Preencher a folha de presenças, mas rubricá-la apenas no momento em que entregar a prova. 

VIDEOVIGILÂNCIA – O ISCAL possui um sistema de videovigilância. 

WIRELESS – O ISCAL disponibiliza acesso wireless em todo o edifício, sendo que para tal apenas 
necessita seguir as opções de configuração disponíveis em: Site do ISCAL > Recursos > Wireless. 

ISCAL – LOCALIZAÇÃO E ACESSOS 

LOCALIZAÇÃO 

Avenida Miguel Bombarda, 20 

1069 - 035 Lisboa 

 
ACESSOS 

Metro 

Linha Amarela: Saldanha / Campo Pequeno 

Linha Azul: São Sebastião 

Autocarro 

21, 36, 44, 83, 91, 713, 716, 726, 727, 732, 738, 742, 745, 780 

Carreiras suburbanas e interurbanas (Praça de Espanha) 

Comboio 

Tipos de comboio que servem a estação e Interface de Entrecampos: suburbanos, alfas, intercidades, inter-
regionais e regionais. 

http://www.iscal.ipl.pt/

