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NATACHA ORNELAS
GABINETE DE RELAÇÕES EXTERNAS 
E SAÍDAS PROFISSIONAIS

Foi há precisamente dez anos que Na-
tacha Ornelas entrou no ISCAL. A sua 
primeira missão no instituto, em 2010, 
foi a de assessora da vice-presidência, 
mas os passos pela casa foram mais 
longe. Natacha já esteve no Gabinete 
de Qualidade e Planeamento e, atual-
mente, exerce funções no Gabinete de 
Relações Externas e Saídas Profissio-
nais. “Eu gosto de exercer funções que 
me permitam ter uma perspetiva global 
e transversal da escola”, diz a técnica 
superior, garantindo que ainda hoje man-
tém algumas funções de assessoria por 
lhe permitir ter essa “visão transversal”. 
Desde que entrou no ISCAL, Natacha 
Ornelas considera que foram introdu-
zidos muitos processos que levaram a 
uma evolução notória na instituição, quer 
a nível interno quer externo. “O acesso à 
informação está mais facilitado hoje. Há 
menos segmentação. Hoje, os diferentes 
serviços e gabinetes fazem um traba-
lho mais próximo”, diz, acrescentando 
que o sentimento de proximidade entre 
pessoas é maior. Por outro lado, acredi-
ta que a imagem do ISCAL sofreu uma 
grande melhoria, muito graças ao traba-
lho realizado nas redes sociais e no site. 
“O ISCAL não está tanto associado só́ 
a contabilidade, mas também a outras 
áreas, fruto do trabalho feito nas redes 
sociais”. Para a técnica superior, a rece-
ção dos novos alunos é a melhor recor-
dação. “São sempre marcantes. É gra-
tificante ver o entusiasmo que trazem e 
entusiasmarmo-nos com eles. No fundo 
vem destacar que mais do que estarmos 
aqui enquanto profissionais estamos a 
construir relações”.

TESTEMUNHO

BEM-VINDOS À
FAMÍLIA ISCAL!
Caras e caros estudantes recém-chegados,
É com enorme prazer e satisfação que tenho o privilégio de vos dar as boas vindas, 
a esta Instituição de ensino superior de referência e com larga tradição no ensino das 
ciências empresariais, e que se constitui como uma das oito unidades orgânicas do 
Instituto Politécnico de Lisboa.

Como todos sabemos, vivemos tempos diferentes, que nos colocam desafios acres-
cidos que temos de saber superar. O ISCAL preparou-se de forma especialmente cui-
dada para o início do corrente ano letivo, no sentido de fazer face às contingências 
associadas ao evoluir da situação de saúde pública que enfrentamos.

O nosso desejo é que, não obstante os desafios que se adivinham, se consiga garantir 
a excelência no desenvolvimento das atividades de ensino e aprendizagem.

Contamos, no sentido de atingir o nosso desígnio, com um corpo docente altamente 
qualificado, preparado e motivado, bem como com um conjunto de serviços devida-
mente organizados de modo a garantir o apoio necessário aos nossos estudantes 
nas diversas vertentes da sua atividade académica. Foram também adotadas, para o 
corrente ano letivo, as medidas consideradas necessárias de modo a garantir a saúde 
de todos.

Poderão consultar as recomendações e informações essenciais, respeitantes à utili-
zação dos espaços do edifício do ISCAL. Para além destas recomendações, faz-se 
também notar que o ISCAL reforçou a higienização dos espaços, disponibilizou dis-
pensadores de álcool gel nos diversos pisos do edifício, e definiu igualmente circuitos 
de circulação que minimizam o contacto próximo no seio da nossa comunidade.

A presidência do ISCAL, constituída por mim, Orlando Gomes, e pelos vice-presiden-
tes Fernando Carvalho e Pedro Pinheiro, encontrar-se-á sempre disponível para vos 
auxiliar neste vosso trajeto que agora se inicia; com o desejo de um percurso acadé-
mico pleno de realizações.

Orlando Gomes,
Presidente do ISCAL

OS MELHORES ANOS DA TUA VIDA!
VEM CONHECER OS

CANTOS À CASA
DA TUA FACULDADE!

EVENTO
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SUGESTÃO
CULTURAL
DO ISCAL

Este é o novo espaço de cariz cultural onde poderá encontrar várias sugestões da-
das pelo corpo docente do ISCAL sobre as mais diversas temáticas. Um espaço de 
opinião que dedicam à partilha de conhecimento, com total liberdade de expressão.

Iniciamos esta nova coluna com sugestões literárias, uma forma de fomentar o gosto 
pela leitura e ao mesmo tempo homenagear a obra daqueles que, pela escrita, têm 
contribuído para o progresso social e cultural da Humanidade.

A primeira sugestão é do Professor Armando Dias Ramos.

Marcamos encontro para o próximo mês?

NOTÍCIA

UM LIVRO É COMO
VIAJAR SEM SAIR
DE ONDE SE ESTÁ....
ARMANDO DIAS RAMOS

Pediram-me para falar sobre livros, questionan-
do-me se tinha o hábito de ler, para além dos 
livros técnicos da área de formação (Direito). A 
resposta foi singela: sim! Um dos últimos livros 
que li nestas férias de verão foi o “Uso da For-
ça”, um livro de Brad Thor que apaixona o leitor 
logo nas primeiras páginas e cria o suspense 
sobre o enredo que logo ali se anuncia. O livro 
aborda temas muito atuais e pertinente: migran-
tes que tentam chegar à Europa, a partir do norte 
de África, terrorismo da Jihad pelo mundo e uma 
trama de resgates realizados pela elite da CIA 
em diversos pontos do mundo.  Não sou mui-
to de ler livros românticos, pese embora tenha 
lido Júlio Dinis, Eça de Queirós, Almeida Garret 
e outros autores mais modernos, como Carlos 
Ademar, Julieta Monginho, José Rodrigues dos 
Santos, entre outros. Gosto imenso de thrillers 
de investigação e de história. Na memória fica 
irremediavelmente gravado o “Último acto em 
Lisboa”, de Robert Wilson [gostei tanto que 
acabei por comprar outros livros deste mesmo 
autor], “À queima Roupa”, de Rui Araújo ou 
“O Processo” de Franz Kafka.  Atualmente en-
contro-me a ler dois livros: “Homo Deus, Histó-
ria Breve do Amanhã”, de Yuval Noah Harari 
e, um mais técnico, “Manual de Investigação em 
Direito”, de Luís Poças. A leitura deve entrar na 
nossa vida como uma outra atividade que reali-
zamos todos os dias, tal como lavar os dentes. 
Após este hábito estar enraizado já não conse-
guimos passar sem alguns minutos de leitura 
por dia. Dez, quando não são dez, mais dez e 
mais dez minutos antes de dormir.  A leitura, para 
além de nos fazer viajar (às vezes os livros são 
tão pormenorizados que vou ao Google Maps 
ver o street view para verificar a descrição do 
que acabo de ler), leva-nos a aprender vocabulá-
rio novo e a escrever com mais fluidez. Quanto a 
novas palavras tenho um velho hábito: escrever 
as mesmas na última folha do livro, acompanha-
do do número da página e, depois de consultar 
o dicionário, escrever o seu significado. Espero 
que vos tenha despertado o interesse pela leitura 
de alguns livros que aqui mencionei. Outros há 
que não referi aqui, mas o limite de espaço não 
permite deambular por todos aqueles que gostei.
Boas leituras e carpe diem!

SUGESTÃO



O ISCAL VOLTA
A PREENCHER 
100% DAS VAGAS

NOTÍCIA

PROTOCOLO
DE COLABORAÇÃO
COM A GARLAND
TRANSPORT SOLUTIONS

No âmbito do curso de licenciatura em 
Comércio e Negócios Internacionais o IS-
CAL celebrou em 2 de julho de 2020 um 
protocolo de colaboração com a Garland 
Transport Solutions, Lda.
A Garland Transport Solutions presta ser-
viços de transporte internacional por via 
terrestre, marítima e aérea. A empresa é 
parte integrante do Grupo Garland que 
apresenta quatro áreas estratégicas de 
negócio: Transportes, através da Garland 
Transport Solutions, bem como as áreas 
de Navegação, Logística e Corporativa 
asseguradas por outras empresas do 
grupo.
O Protocolo contempla, entre outros as-
petos, oportunidades para colaboração 
ao nível da reflexão estratégica do curso, 
participação de profissionais em seminá-
rios e outras atividades do curso, abertura 
para apoiar trabalhos académicos dos 
alunos do curso bem como divulgação 
de ofertas de emprego e estágios.
Com este protocolo o curso de Comércio 
e Negócios Internacionais reforça as suas 
parcerias com uma empresa integrada 
num grupo com uma longa história de 
mais de 240 anos de presença no mer-
cado.

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 au-
mento 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. Também no concurso para os ciclos de estudos conducentes 
ao grau de mestre se verificou um acentuado aumento no número de candidatos.



WEBINAR - IVA E IBS 
NA EXPERIÊNCIA DO 
DIREITO COMPARADO

TORNE-SE MAIS 
FORTE PARA 
PODER ASSUMIR 
NOVAS OPORTUNI-
DADES DEPOIS
DO COVID
Decorreu no dia 7 de outubro,  no ISCAL,  a primeira talk do semestre da Management 
Talks! Contou com a presença do orador Tim Vieira que ficou conhecido do público 
português em 2015, depois de ter participado como investidor na primeira temporada 
do programa Shark Tank Portugal. Live today you will be happier - Torne-se mais forte 
para poder assumir novas oportunidades depois do COVID.

EVENTO

No dia 1 de outubro 2020 decorreu o Webinar 
IVA e IBS na experiência do direito comparado 
organizado pelo Grupo de Pesquisas Avançadas 
em Direito Tributário - GTAX, vinculado ao Pro-
grama de Pós-Graduação em Direito da PUCRS 
(PPGD-PUCRS).
Este evento que contou com a participação da 
docente do ISCAL Clotilde Palma foi transmitido 
via Live, pelo YouTube, no canal do GTAX e pelo 
Facebook do GTAX.

EVENTO

COLORADD NA
BIBLIOTECA DO ISCAL

NOTÍCIA

A Biblioteca do ISCAL está equipada com o có-
digo COLORADD – Sistema de Identificação de 
Cores para daltónicos. O processo de associa-
ção dos códigos COLORADD permite ao daltó-
nico facilmente identificar as diferentes áreas de 
estudo e localizar a documentação que precisa.
Com esta ferramenta o ISCAL promove a aces-
sibilidade e a integração do público daltónico 
no processo académico de desenvolvimento e 
aprendizagem.



WELCOME
TO ERASMUS+

1.º EVENTO
GIRL UP ISCAL

O ISCAL, com o apoio da AEISCAL, dá as boas-
-vindas aos Estudantes do Programa ERAS-
MUS+ para mais um ano letivo de sucesso aca-
démico.

A Girl Up ISCAL é um grupo constituído por alu-
nas iscalinas que tem como objetivo promover, 
chamar a atenção e desconstruir algumas temá-
ticas relacionadas com a igualdade de género, 
de uma forma interativa e moderna. O evento decor-
reu no dia 13 de outubro de 2020 às 16h via zoom.

NOTÍCIA

NOTÍCIA

DIREITO TRIBUTÁRIO 
NA PANDEMIA:
ABORDAGEM
LUSÓFONA E
IBERO-AMERICANA
Decorreu nos passados dias 17 e 18 de setembro de 2020 as Jornadas de Direito Tribu-
tário, evento organizado pelo ISCAL, Universidade da Extremadura – Espanha e Instituto 
Jurídico Portucalense. Salientar que o eventou contou com largas centenas de partici-
pantes o que por si só demonstra a importância que ao mesmo é atribuída.
No leque de instituições que apoiam 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.
Na 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, sendo o ISCAL representado nesta pela 
Diretora do mestrado em Fiscalidade – Professora Doutora Clotilde Celorico Palma.

Decorreu no passado dia 02 de outubro mais uma edição da Postgraduate conference, 
evento promovido conjuntamente pelo ISCAL e pela Escola Superior de Gestão, Hotela-
ria e Turismo da Universidade do Algrave. O evento 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

EVENTO

XI POSTGRADUATE 
CONFERENCE
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