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BANDEIRA VERDE
DO PROGRAMA 
ECO-ESCOLAS 
2019-2020
No dia 13 de janeiro de 2021 foi entregue ao ISCAL a Bandeira Verde respeitante ao pro-
grama Eco-Escolas 2019/2020. Este galardão vem premiar o desempenho do ISCAL no 
programa, naquele que foi o primeiro ano da nossa participação. No final da cerimónia 
foi entregue pela Dr.ª. Ana Cristina Brito ao professor Orlando Gomes os certificados da 
participação do ISCAL e a Bandeira Verde. Estiveram também presentes na cerimónia 
diversos membros do Conselho Eco-Escolas do ISCAL: o aluno Sérgio Mendes, Dr.ª 
Fernanda Diogo, Dr.ª Filomena Borba, Dr.ª Liliana Gonçalves, Professora Amparo Sereno 
Rosado, Professor Fernando Carvalho e Professora Julieta Azevedo. Relembramos que 
o Conselho Eco-Escolas do ISCAL está aberto a todos e todas, alunos, funcionários e 
professores que tenham disponibilidade para um papel ativo neste programa.

NOTÍCIA

FERNANDA DIOGO
SECRETÁRIA DO PRESIDENTE

Fernanda Diogo tem 56 anos e faz parte 
do ISCAL há 12. 
Após 24 anos de experiência numa mul-
tinacional americana, onde trabalhou na 
área das cobranças, como secretária 
de vendas, em marketing, produção e 
responsável da Qualidade da empresa, 
decidiu concorrer à AP. Candidatou-se a 
um concurso e um ano depois foi con-
tactada pelo presidente do ISCAL para 
saber se ainda estaria interessada na 
vaga. “Fiz uma entrevista com o presi-
dente e a vice-presidente do ISCAL que 
correu tão bem que entrei para o Institu-
to”, conta a funcionária. Ingressou nesta 
Instituição como secretaria do presiden-
te, cargo que ocupa atualmente.
Fernanda considera que a função de 
secretariado lhe permitiu desenvolver 
competências que até então não tinha. 
“Tornou-me mais comunicativa, asserti-
va, critica, dinâmica, muito mais profis-
sional, em suma, tornou-me uma melhor 
pessoa”, confessa.
O ISCAL é para si uma segunda casa, 
onde as equipas “trabalham em sintonia 
e estreita colaboração”. Afirma que um 
dos pontos fortes deste instituto é as 
pessoas que o constituem.
Quando chegou ao ISCAL diz que se 
deparou com uma existência muito 
fragmentária entre os diferentes corpos 
constituintes da comunidade, algo que 
hoje não acontece. “Uma melhoria efeti-
va que se destaca para além de outras é a 
comunicação que evoluiu muitíssimo”, diz.
A iscalina considera ter tantas recorda-
ções positivas do instituto. “Gosto mui-
to das iniciativas dos RH para melhorar 
as relações entre os colegas. São todas 
muito divertidas e têm de facto surtido 
efeito. O dia passado num parque de 
insufláveis foi fantástico!”. Se tivesse de 
definir o ISCAL numa palavra, Fernanda 
diz: “Família!”.

TESTEMUNHO



A EMPRESA EM 
RELAÇÃO COM A 
ECONOMIA SOCIAL: 
VOLUNTARIADO E 
APOIO À INOVAÇÃO 
E EMPREENDEDO-
RISMO SOCIAL
Decorreu  o Seminário online de Governação e Responsabilidade Social das Empre-
sas “A Empresa em relação com a Economia Social: Voluntariado e apoio à Inovação 
e Empreendedorismo social” no passado dia 12 de janeiro, às 19h30. O seminário 
contou com o convidado e orador Duarte Ribeiro | Co-fundador WeChangers e com 
moderação da Professora do ISCAL Iryna Alves. O Evento foi organizado no âmbito do 
Mestrado em Gestão e Empreendedorismo pelos docentes Fernando Seabra e Iryna 
Alves e contou ainda com o apoio institucional do Projeto Uni.network – GRACE – Em-
presas Responsáveis.

EVENTO

SUGESTÃO
CULTURAL
DO ISCAL

Maria João Escudeiro recomenda como literatu-
ra – Miguel Torga “Os Bichos”.

Os “Bichos” de Miguel Torga é uma obra com 
catorze contos, onde humanos e animais parti-
lham características e peripécias da vida, colo-
cando questões fundamentais sobre a socieda-
de e os seus cidadãos.

Cada um dos catorze contos tem uma perso-
nagem: um animal humanizado ou um humano 
que é quase animal e todos vivem em luta com a 
natureza, Deus ou consigo mesmo, o que repre-
senta de forma figurativa o retrato da sociedade 
com os seus conflitos. 

In “Os Bichos”, Madalena é ao mesmo tempo o 
nome do conto de Miguel Torga e da persona-
gem principal. 

Não obstante, este livro ter sido escrito em 1940, 
a sua mensagem é ainda muito atual demons-
trando uma imagem fiel da realidade dos nossos 
dias.

Este conto mantém a sua atualidade pois nos 
dias que correm ainda nos preocupamos com o 
que os outros vão pensar sobre o que fazemos, 
com receio das críticas provenientes da socieda-
de face às escolhas que fazemos.

Para mim a leitura funciona como um escape 
para fora das leituras profissionais. Uma boa lei-
tura permite-nos um entendimento de assuntos 
distintos. Entender é compreender, perceber. 

Uma boa leitura, torna-nos reflexivos, desenvol-
ve o pensamento crítico, mas ao mesmo tempo 
promove a diversão e a viagem a lugares onde 
não conseguimos ir “com as próprias pernas”.
“Somos o resultado dos livros que lemos, das 
viagens que fazemos e das pessoas que ama-
mos…” – Airton Ortiz

SUGESTÃO

MARIA JOÃO ESCUDEIRO



SEMINÁRIO
A INVESTIGAÇÃO 
SOBRE A
CULTURA E A 
CONTABILIDADE
O ISCAL - IPL e a UFPE – Universidade Federal de Pernambuco (programa de pós-
-graduação em ciências contábeis) organizaram uma aula-seminário online, no dia 28 
de janeiro de 2021. Este evento esteve subordinado ao tema “A investigação sobre a 
Cultura e a Contabilidade” e destinou-se aos alunos do programa de pós-graduação 
em Ciências Contábeis (PPGCC) e do mestrado em Contabilidade.
Contou com a apresentação do tema pelo docente do ISCAL Fábio Albuquerque e 
com moderação do Professor Daniel Silva.

CANDIDATURAS
AO PROGRAMA
DE MOBILIDADE
ERASMUS+

DOCENTE DO ISCAL
NA DIREÇÃO DA OROC

Encontram-se abertas as candidaturas ao Pro-
grama de mobilidade Erasmus +, para estudan-
tes outgoing, até ao dia 12 de fevereiro de 2021. 
A candidatura deverá ser realizada através do 
Portal de Mobilidade do IPL, com as credenciais 
de acesso do Portal Académico. 
Para mais informações, por favor, consultar - 
Mobilidade de alunos outgoing

A docente Célia Custódio tomou posse, no dia 7 
de janeiro, como membro do Conselho Diretivo 
da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.
Célia Custódio é licenciada em Auditoria pelo 
ISCAL, área onde trabalha desde 1998. É ain-
da pós graduada em Finanças Públicas e Con-
tabilidade Pública pelo ISEG. Realizou diversos 
trabalhos na Administração Central relacionados 
com organização de processos e procedimen-
tos bem como diversos trabalhos de auditoria 
no sector financeiro em Angola. Formadora com 
Certificado de Aptidão Pedagógico, já deu diver-
sas formações nas áreas de auditoria financei-
ra (ISAS) de contabilidade, nomeadamente em 
contabilidade pública. Atualmente, é revisora 
oficial de contas e membro do Conselho Fiscal 
de diversas entidades, incluindo de instituições 
financeiras e Sociedade Gestora da Fundos de 
Pensões. Nos últimos meses tem dado forma-
ção em SNC-AP em Entidades da Administra-
ção Central e Local.

EVENTO

NOTÍCIA

NOTÍCIA

https://www.iscal.ipl.pt/pt/estudantes/oportunidades/mobilidade-de-alunos-outgoing?fbclid=IwAR0X8UsagoLR8HJsnm8oWnfNjMOCDkhEZChGjt5ZsWWeV_OSrClOQJyvy7A


ISCAL ASSINA
PROTOCOLO
DE COOPERAÇÃO
COM EL CORTE INGLÉS

ISCALINA
PREMIADA NO FUTSAL

O ISCAL aliou-se ao El Corte Inglés no âmbito 
do programa “Superior+ ECI”, este protocolo de 
cooperação visa promover, por um lado, a pro-
cura de percursos educativos e formativos ao 
longo da vida, e por outro lado, firmar as bases 
para o desenvolvimento de sinergias, identifi-
cando convergências estratégicas de interesse 
mútuo entre a comunidade empresarial e aca-
démica. 

A Iscalina Ana Catarina Pereira foi eleita melhor 
guarda-redes do Mundo de futsal feminino em 
2020, acrescentando esta distinção à alcançada 
em 2018. 

NOTÍCIA

NOTÍCIA

WORKSHOP
BALANCED SCORECARD:
CASOS PRÁTICOS
No dia 5 de janeiro de 2021, pelas 11h, realizou-se um workshop subordinado ao tema 
“Balanced Scorecard: casos práticos”, através do Google Meet. Este evento contou 
com os oradoras Bernardo Nobre e Filipe Garassino da empresa PwC Portugal.
Esta iniciativa teve como destinatários os alunos da UC de Planeamento e Controlo 
Financeiro da Licenciatura em Finanças Empresariais.

EVENTO

PUBLICAÇÃO DO ARTIGO: 
“CONFIANÇA: O NÓ GÓRDIO 
DA INFORMAÇÃO FINANCEIRA 
/ TRUST: THE GORDIAN KNOT 
OF FINANCIAL INFORMATION”

O ISCAL tem o prazer de anunciar a publi-
cação do artigo “Confiança: O nó górdio 
da informação financeira / Trust: the gor-
dian knot of financial information” do Eu-
ropean Journal of Social Sciences Studies 
da autoria do professor do ISCAL Jorge 
Rodrigues.

INVESTIGAÇÃO

ORADORES:
Bernardo Pereira Nobre
PwC Portugal
Senior Consultant na divisão de Consulting para Portugal,
Angola e Cabo Verde - Área de Performance Management

Filipe Garassino
PwC Portugal
Manager da divisão de Consulting para Portugal,
Angola e Cabo Verde - Responsável pela área de Performance Management

SEMINÁRIO ABERTO A TODA A COMUNIDADE ISCAL
(Primazia aos alunos da UC de Planeamento e Controlo Financeiro)

OBTER LINK DE ACESSO AO WORKSHOP
ENVIANDO UM EMAIL PARA AMRODRIGUES@ISCAL.IPL.PT

UNIDADE C URRICULAR - PLANEAMENTO E CONTROLO FINANCEIRO
 LICENCIATURA EM FINANÇAS EMPRESARIAIS

PROFESSORA ALEXANDRA DOMINGOS

WORKSHOP 

BALANCED
SCORECARD:

CASOS PRÁTICOS
5 DE JANEIRO 2021 | ONLINE | 11H
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