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MARCO MENDES
GABINETE DE RELAÇÕES
EXTERNAS E SAÍDAS PROFISSIONAIS

Chama-se Marco Mendes, está no ISCAL 
desde junho de 2018 e pertence ao Gabi-
nete de Relações Externas e Saídas Pro-
fissionais. Diz que o “grosso” da sua ativi-
dade passa pelo contacto com entidades 
empregadoras que recrutam estudantes 
da casa (ISCAL). Entre as suas funções 
está a divulgação de ofertas de emprego 
e contactos telefónicos com empresas 
para estágios extracurriculares, seminários 
e patrocínios de excelência académica, o 
que Marco Mendes define como “relações 
com a comunidade”. Além disso, dá apoio 
à pró-presidente na captação de speakers 
para eventos e dá ainda auxílio aos estu-
dantes na questão da empregabilidade. 
Para o técnico superior é importante tra-
balhar a autonomia dos alunos, o pensa-
mento crítico e a capacidade de liderança. 
“Tento apoiar no processo de identifica-
ção de oportunidades de trabalho, treinar 
o desenvolvimento de um Linkedin com 
sentido, apoiar na construção de um cur-
rículo, dar pistas de portais de emprego 
de maneira a conseguirem tirar o máximo 
proveito”. É com orgulho que Marco Men-
des fala do seu trabalho. “Perceber o que 
leva os alunos a estudar o que se ensina 
no ISCAL e de que maneira essas opções 
marcam o percurso de vida deles. O que 
me mantém aqui é a possibilidade de con-
tactar com profissionais de áreas diversas. 
É o que acaba por tornar o trabalho en-
graçado”, conta. Quanto às mudanças 
no ISCAL, Marco Mendes vê uma clara 
diferença desde que chegou: “A imagem 
Institucional da casa mudou radicalmente 
para melhor. A perceção do exterior para 
com a marca do ISCAL também melhorou 
bastante”. A melhor recordação que tem 
do instituto é a cerimónia dos 260 anos, 
em maio de 2019. “Foi o evento que mais 
gostei de experienciar aqui”.

TESTEMUNHO

A RELEVÂNCIA DO 
RELATO FINANCEI-
RO PARA O MUNDO 
EMPRESARIAL EM 
PORTUGAL EVENTO

A RELEVÂNCIA DO
RELATO FINANCEIRO

PARA O MUNDO
EMPRESARIAL
EM PORTUGAL

14 DE NOVEMBRO | 11H | ONLINE

ORADORA CONVIDADA
Paula Franco

Bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados

NO ÂMBITO DA UNIDADE CURRICULAR DE PSE I
PROFESSOR JOSÉ LUÍS SILVA  

No dia 14 de novembro, pelas 11h, decorreu o Seminário “A Relevância do Relato Fi-
nanceiro para o Mundo Empresarial em Portugal” aberto a toda a comunidade Iscalina 
que contou com a presença de cerca de 220 participantes.
Esta foi uma iniciativa organizada pela equipa da U.C. de PSE I e contou com a inter-
venção da Bastonária Paula Franco da Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC).



SUGESTÃO
CULTURAL
DO ISCAL

Neste ano invulgar, a leitura tem sido para muitos 
de nós uma boia de salvação e um (por vezes, 
o único) meio de viajarmos sem nos afastarmos 
das nossas casas. Aqui vão três sugestões de 
leitura para a comunidade iscalina.

Em primeiro lugar, A Capital, de Robert Menasse 
(Dom Quixote, 2019). Este romance, que venceu 
em 2017 o prestigiado Prémio do Livro Alemão, 
leva-nos para os meandros da Comissão Euro-
peia, dando-nos uma visão real e concreta do 
seu funcionamento sem nos aborrecer com es-
tudos, dados estatísticos ou textos normativos. 
Trata-se de um romance polifónico, com várias 
personagens e histórias interligadas. Oscila entre 
a sátira e o policial, embora não faltem momen-
tos dramáticos e até comoventes. Vários temas 
são abordados, desde o Brexit, até aos populis-
mos nacionalistas, ao terrorismo, e aos dramas 
pessoais e familiares dos cidadãos de Bruxelas e 
dos funcionários da União Europeia.

Em segundo lugar, Uma Beleza que Nos Pertence, 
de José Tolentino Mendonça (Quetzal, 2019). 
Esta coletânea de aforismos reúne fragmentos 
da extensa obra do poeta, ensaísta e teólogo 
português. Um livro balsâmico, a ler com calma, 
uma página por dia, deixando que nos desafie a 
refletir sobre a espiritualidade, a amizade, a so-
lidão e a importância da literatura, entre outras 
coisas.

Finalmente, neste tempo em que tanto se tem 
falado dos Estados Unidos, por que não (re)ler 
As Aventuras de Huckleberry Finn, de Mark 
Twain (Guerra e Paz, 2017). Este clássico in-
temporal, que Hemingway considerava o pai de 
todo o romance americano, mantem-se tão atual 
como quando foi publicado, divertindo-nos e, ao 
mesmo tempo, confrontando-nos com dureza 
com os problemas raciais nos Estados Unidos.
 
Boas leituras!

SUGESTÃO

O GASODUTO
VIRTUAL DE
GÁS NATURAL 
PORTUGUÊS: UM 
CASO DE ESTUDO 
INTERNACIONAL
Realizou-se a 24 de novembro, pelas 18h30, via Zoom, o Seminário de Logística Inter-
nacional “O gasoduto virtual de gás natural Português. Um caso de estudo internacio-
nal” no âmbito da Licenciatura em Comércio e Negócios Internacionais. 
Contou com o orador convidado: Comandante Pedro Amaral Frazão - Administrador / 
Director & CSO GRUPO SOUSA. A moderação do debate esteve a cargo do Professor 
do ISCAL Fernando Seabra.

EVENTO

DAVIDE ARGIOLAS



SEMINÁRIO
A IFRS 17
INSURANCE
CONTRACTS

EVENTO

ON TOUR WITH KPMG@ISCAL

No dia 18 novembro, entre as 14:30 e as 
16:00 foi possível conhecer Iscalinos que 
trabalham na KPMG: o que fazem? Em 
que áreas? Conhecer a Empresa pelo 
testemunho de ex-estudantes do ISCAL!

EVENTO

17 DE NOVEMBRO | 20H | ONLINE

ORADORES CONVIDADOS
Pedro Inês

Responsável pelo projeto de implementação das IFRS 9 e 17 
na Ageas Portugal

Cátia Silva
Membro da equipa de Contabilidade e do projeto de implementação 

das IFRS 9 e 17 na Ageas Portugal

 
 ABERTO A TODA A COMUNIDADE DO ISCAL

PROFESSOR FÁBIO ALBUQUERQUE
 

A IFRS 17
-INSURANCE 
CONTRACTS

SEMINÁRIO

No dia 17 de novembro, pelas 20h, decorreu um seminário sobre A IFRS 17 - Insuran-
ce Contracts através da aplicação zoom. Este evento contou com a participação dos 
oradores - Pedro Inês - Responsável pelo projeto de implementação das IFRS 9 e 17 
na Ageas Portugal e Cátia Silva - Membro da equipa de Contabilidade e do projeto de 
implementação das IFRS 9 e 17 na Ageas Portugal. Evento organizado pelo professor 
do ISCAL, Fábio Albuquerque.

30 MINUTOS
START-UP!
COM BAG4DAYS

EVENTO

No dia 24 de novembro, pelas 16h, a Mana-
gement Talks apresentou uma nova rubrica: 30 
minutos start-up! A iniciativa tem como objetivo 
desenvolver o espírito empreendedor da comu-
nidade iscalina e contou com o orador Ruben 
Marques - Fundador da start-up Bag4days.



DESIGUALDADE
SALARIAL: 54 DIAS 
QUE NOS SEPARAM
GIRL UP ISCAL

15.ª EDIÇÃO
DO PORTUGAL
EXPORTADOR

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 decorreu no dia 13 de novembro de 
2020 às 16h via zoom.

Participação da comunidade do curso de Co-
mércio e Negócios Internacionais na edição onli-
ne da 15.ª Edição do Portugal Exportador
Foi a 18 de novembro que decorreu, via online, 
a 15.ª Edição do Portugal Exportador, o maior 
evento nacional dedicado à exportação.

EVENTO

EVENTO

AULA ABERTA:
OS LIMITES DA
LIBERDADE DE
EXPRESSÃO
No dia 23 de novembro, pelas 20h, decorreu uma Aula aberta de Introdução ao Direito 
sobre os limites da liberdade de expressão (The limits of freedom of expression), atra-
vés da aplicação zoom. Contou com a oradora convidada Clare Frances Moran - Pró-
-Coordenadora da Licenciatura em Direito, Edinburgh Napier University 
A aula aberta, lecionada integralmente em inglês, realizou-se no âmbito da unidade 
curricular de Introdução ao Direito da Licenciatura em Solicitadoria e organizada pelo 
Professor João de Sousa Assis, sob a regência do Professor Carlos Nunes, diretor da 
respetiva licenciatura.  

EVENTO

23 DE NOVEMBRO | 20H | ZOOM

ORADORA CONVIDADA
Clare Frances Moran

Pró-Coordenadora da Licenciatura em Direito
Edinburgh Napier University

 
NO ÂMBITO DA UNIDADE CURRICULAR DE INTRODUÇÃO AO DIREITO DA LICENCIATURA EM SOLICITADORIA,

AULA ABERTA ORGANIZADA PELO PROFESSOR JOÃO DE SOUSA ASSIS
SOB A REGÊNCIA DO PROFESSOR CARLOS NUNES 

Os limites 
da liberdade
de expressão

The limits of freedom of expression

AULA ABERTA



Tendo em consideração a importância que as 
soft-skills assumem hoje em dia, o ISCAL pro-
move um conjunto de iniciativas que conducen-
tes ao seu desenvolvimento.

No dia 27 de novembro, pelas 18h, decorreu  
uma Palestra intitulada “A relação da ORATÓRIA 
com o SUCESSO PROFISSIONAL” com a ora-
dora convidada Valdireni Alves (Jornalista, Con-
sultora de Comunicação e palestrante).

SEMINÁRIOS DE
INTERNACIONALIZAÇÃO 
2020

EVENTO

Nos dias 13, 20, 27 de novembro e 18 de dezembro decorreram os Seminários de 
Internacionalização via online no âmbito da Licenciatura em Comércio e Negócios 
Internacionais, organizado pelos professores do ISCAL Margarida Piteira e Fernando 
Miguel Seabra. 
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-Pre-
sidente do ISCAL para as Relações com a Comunidade e Regente da UC de Seminá-
rios de Internacionalização, Professora Margarida Piteira.

CURSO PUBLIC 
SPEAKING – LIVE 
TRAINING (ONLINE)

A RELAÇÃO DA
ORATÓRIA COM O
SUCESSO PROFISSIONAL

EVENTO

EVENTO



ACADEMIA GRACE 
2020/2021

TENS DÚVIDAS
ACERCA
DO PROGRAMA
ERASMUS+?

A Academia GRACE é uma iniciativa anual à qual 
se podem candidatar todos os alunos das ins-
tituições de Ensino Superior parceiras do Uni.
Network. Portanto, esta é uma iniciativa aberta à 
participação de todos os alunos de licenciatura e 
mestrado do ISCAL. 
Os alunos deverão dar resposta ao seguinte 
tema: A Agenda 2030 - O desafio de Build Back 
Better Mais informações AQUI!

NÓS AJUDAMOS-TE A ESCLARECÊ-LAS!
Marca uma sessão via zoom enviando um email 
para agendamentoerasmus@iscal.ipl.pt 
As sessões poderão ser agendadas às sextas-
-feiras entre as 10 horas e as 15 horas.

NOTÍCIA

NOTÍCIA

DICAS E
TRUQUES SOBRE 
AS ESTATÍSTICAS 
DE EMPRESAS
DO BANCO
DE PORTUGAL EVENTO

No dia 05 de dezembro, pelas 11h, decorreu o seminário “Dicas e truques sobre as 
estatísticas de empresas do Banco de Portugal”, via zoom.
O evento organizado pela equipa da U.C. de PSE I contou com a intervenção de Luís 
Pinto e Ana Francisco do Departamento de Estatística do Banco de Portugal que de-
ram algumas dicas sobre empresas: onde encontrá-las, como utilizá-las num contexto 
académico e como podem ser utéis no futuro profissional.
Este evento contou com 168 participantes.

https://www.iscal.ipl.pt/pt/destaques/noticias/8979-academia-grace-2020-2021


PORTFOLIO
MANAGEMENT
AND
QUANTITATIVE
INVESTMENT 
STRATEGIES

EVENTO

O webinar “Portfolio Management and Quantitative Investment Strategies” despertou 
o interesse quer nas redes sociais quer através do sítio do ISCAL, com aproximada-
mente 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 and Sylvain Forté abordaram de forma acessível, con-
textualizada e profissional, que  Leonardo Filipe moderou, no dia 23 de novembro de 
2020, perante um número elevado de participantes que incluíram alunos do Mestrado 
em Análise Financeira do ISCAL.
O conhecimento e a disciplina são fatores essenciais na gestão de carteiras, revelan-
do-se necessário dispor das ferramentas adequadas para gerar alfa, num mercado 
concorrencial em que os custos têm impacto. As estratégias de investimento quantitati-
vas recorrem a informação presentemente disponível em mais de 5.000 bases de dados.

AGENDA
ISCAL

AGENDA

HR PORTUGAL
ISCAL COLOCA A INOVAÇÃO AO 
SERVIÇO DO AMBIENTE E PROMOVE RE-
DUÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS

AMBIENTE MAGAZINE
ISCAL PROMOVE SEMINÁRIO SOBRE RE-
DUÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS

O INSTALADOR
SEMINÁRIO DEBATE TEMA DA INOVAÇÃO 
AO SERVIÇO DO AMBIENTE

CLIPPING

9 DE DEZEMBRO
CONFERÊNCIA ONLINE | 18H

10 DE DEZEMBRO
SEMINÁRIO ONLINE | 19H

10 DE DEZEMBRO
SEMINÁRIO ONLINE | 15H30

https://hrportugal.sapo.pt/iscal-coloca-a-inovacao-ao-servico-do-ambiente-e-promove-reducao-e-valorizacao-de-residuos/
https://hrportugal.sapo.pt/iscal-coloca-a-inovacao-ao-servico-do-ambiente-e-promove-reducao-e-valorizacao-de-residuos/
https://hrportugal.sapo.pt/iscal-coloca-a-inovacao-ao-servico-do-ambiente-e-promove-reducao-e-valorizacao-de-residuos/
https://www.ambientemagazine.com/iscal-promove-seminario-sobre-reducao-e-valorizacao-de-residuos/
https://www.ambientemagazine.com/iscal-promove-seminario-sobre-reducao-e-valorizacao-de-residuos/
https://www.oinstalador.com/Artigos/319773-Seminario-debate-tema-da-inovacao-ao-servico-do-ambiente.html
https://www.oinstalador.com/Artigos/319773-Seminario-debate-tema-da-inovacao-ao-servico-do-ambiente.html
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