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IV FÓRUM PARA
A DIVERSIDADE
E INCLUSÃO
A APPDI – Associação Portuguesa Para a Diversidade e Inclusão organizou o IV Fórum 
para a Diversidade e Inclusão sobre o tema “Olhares Sobre a Diversidade e Inclusão”.
O ISCAL marcou presença, através da participação do docente Fernando Miguel Sea-
bra, no dia 23 pelas 14h30.
Conferências e workshops, em formato virtual. Igualdade de oportunidades, inclusão 
digital, recrutamento inclusivo foram alguns dos temas abordados nesta IV edição do 
Fórum. Por se tratar de um ano excecional, este fórum teve entrada gratuita ao longos 
dos 3 dias.

O QUE É A CARTA
PARA A DIVERSIDADE?

A Carta para a Diversidade, iniciativa da 
Comissão Europeia, é um dos instrumen-
tos voluntários criados com o objetivo de 
encorajar os empregadores a implementar 
e desenvolver políticas e práticas internas 
de promoção da diversidade.

Uma Carta para a Diversidade consiste 
num documento curto assinado de forma 
voluntária por empregadores de vários 
setores (público, privado com e sem fins 
lucrativos). 

HUGO PÁSCOA
SERVIÇO DE INFORMAÇÃO
E DOCUMENTAÇÃO

Hugo Páscoa faz parte do ISCAL desde 
abril de 2017. Com 45 anos, entrou para 
o instituto por pedido de mobilidade in-
terna. “Vim de uma biblioteca municipal 
de uma autarquia para uma realidade 
muito diferente, a de uma biblioteca uni-
versitária”, conta. Entrou para a Biblio-
teca, onde permanece até aos dias de  
hoje. Das funções que desempenha des-
taca o projeto de migração do sistema 
da biblioteca para Open Source com a 
adoção da plataforma KOHA. “É um pro-
jeto que acompanho desde o início e que 
continua a colocar desafios constantes 
para melhorarmos o serviço que diaria-
mente prestamos a toda a comunidade 
iscalina”, afirma Hugo. Para o iscalino, os 
pontos fortes do ISCAL são a competên-
cia e a responsabilidade. Acredita que 
é por isso que, ano após ano, as vagas 
existentes no concurso de acesso ao 
Ensino Superior são todas preenchidas.
Hugo Páscoa diz que atualmente, com a 
pandemia, todos tiveram de se adaptar 
às mudanças que isso trouxe. “Sejam 
mudanças tecnológicas para adaptar os 
nossos processos de trabalho, mudan-
ças pessoais na forma de comunicar à 
distância com toda a comunidade isca-
lina e mudanças ambientais, gosto de 
pensar que trouxe um bocadinho do 
ISCAL para casa quando estou em te-
letrabalho”. Para o iscalino são muitas 
as boas recordações que o instituto lhe 
traz. Desde o início do ano letivo à época 
de exames, e até os convívios entre co-
legas, considera serem muito especiais 
os momentos que viveu. Numa palavra, 
Hugo define o ISCAL como “Conforto”. 
“Saber que posso contar com o apoio 
e a disponibilidade das pessoas com 
quem trabalho dá-nos conforto e bem 
estar, inspira-nos confiança para enfren-
tar novos desafios e traz alegria para o 
trabalho”, remata.

TESTEMUNHO

EVENTO

Descreve medidas concretas que podem 
ser tomadas para promover a diversida-
de e a igualdade de oportunidades no 
trabalho independentemente da origem 
cultural, étnica e social, orientação sexual, 
género, idade, caraterísticas físicas, estilo 
pessoal e religião.



SESSÃO
DE Q&A
PwC / ISCAL
Foi realizada no dia 3 de março, às 15h, a sessão online de Q.&A. PwC-ISCAL, cujo 
objetivo era dar a  conhecer Iscalinos que trabalham na PwC, nomeadamente qual as 
suas áreas de trabalho, funções e objetivos de carreira. 

Na sessão participaram Inês Oliveira  - Senior Associate, Ricardo Coelho - Associate 
e Filipe Rodrigues - Tax Reporting & Strategy Trainee, que estiveram disponíveis para 
partilhar as respetivas experiências profissionais e responder às dúvidas colocadas.

EVENTO

SUGESTÃO
CULTURAL
DO ISCAL

Provavelmente sugestionado pelo título veio ler 
esta crónica. A história é simples e parcialmente 
conhecida de muitos, como serão estas frases 
do livro infantil “Alice no país das maravilhas” 
(1865) escrito por Lewis Carroll. “Eu não sou lou-
co, minha realidade é apenas diferente da sua.”
“As melhores pessoas são loucas.” “A única for-
ma de chegar ao impossível é acreditar que é 
possível.” “Quando acordei hoje de manhã, eu 
sabia quem eu era, mas acho que já mudei mui-
tas vezes desde então.” “Como eu desejo fugir 
dos dias normais! Eu quero correr solta com 
minha imaginação.” “Dizem que o tempo resol-
ve tudo. A questão é: quanto tempo?” “Alice: 
Quanto tempo dura o que é eterno? Coelho: Às 
vezes, apenas um segundo.” Lewis Carroll trans-
mite neste livro o imaginário de uma jovem, que 
com a ajuda de um coelho e de uma carta nos 
levam para um caminho de descoberta e para 
uma batalha entre o bem e o mal. Mas afinal, 
o que tem isto a ver com Matemática? O seu 
autor escreveu-a sob o pseudónimo de Lewis 
Carroll, mais conhecido que o seu verdadeiro 
nome, Charles Dodgson (1832-1898). Charles 
Lutwidge Dodgson, nasceu em Daresbury, Ingla-
terra, entre Liverpool e Manchester, teve vários 
interesses, com os quais ocupou a sua vida. 
Desde romancista, poeta, desenhador, Dodgson 
foi também Matemático. Estudou em Oxford, na 
Christ Church College Oxford,  onde mais tarde 
veio a ser professor de Matemática, tendo traba-
lhado principalmente nos campos da geometria, 
álgebra linear e matricial, lógica matemática  e 
matemática recreativa, produzindo quase uma 
dúzia de livros sob seu nome real. Dodgson 
desenvolveu, também, novas ideias em vários 
domínios da matemática: em álgebra linear (por 
exemplo, a primeira prova impressa do teorema 
kronecker-capelli), em probabilidades e no estu-
do das eleições (por exemplo, método de Dod-
gson), alguns destes trabalhos só foram publi-
cados depois de sua morte. Muito mais sobre a 
vida louca de Dagson, que quase parece impos-
sível nos dias de hoje, pode ser encontrada em 
MacTutor, recurso online gratuito contendo bio-
grafias de quase 3000 matemáticos e mais de 
2000 páginas de ensaios e materiais de apoio. 

SUGESTÃO

CARLA MARTINHO

A LOUCURA
O IMPOSSÍVEL
E A MATEMÁTICA

Q&A
PwC / ISCAL
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LANÇAMENTO 
DE LIVRO

PRÉMIO
DE CONTABILIDADE 
“LUIZ CHAVES
DE ALMEIDA” 2020

O ISCAL tem o prazer de anunciar a publicação 
do livro “O Exercício do Direito à Dedução em 
IVA: Uma análise dos requisitos fundamentais”, 
pela iscalina Joana Celorico Palma resultante da 
sua dissertação de mestrado.

Parabéns ao Professor Fábio Albuquerque, di-
retor do mestrado em Contabilidade do ISCAL, 
pelo Prémio de Contabilidade “Luiz Chaves de 
Almeida”. Prémio mais antigo da Peninsula Ibé-
rica, que promove e divulga a investigação da 
Contabilidade.

A APOTEC - Associação Portuguesa de Téc-
nicos de Contabilidade atribuiu o 1.º Prémio a 
Sofia Alexandra Marques Fernandes da Silva 
Pereira e Fábio Henrique Ferreira de Albuquer-
que em reconhecimento do trabalho intitulado “A 
influência da fiscalidade sobre a contabilidade a 
partir do julgamento dos contabilistas certifica-
dos portugueses.”.

NOTÍCIA

NOTÍCIA

TOMADA
DE POSSE DA
VICE-PRESIDENTE 
DO IPL
A 9 de fevereiro de 2021, a docente do ISCAL, Professora Doutora Maria João Simões 
Escudeiro tomou posse como Vice-Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa (IPL).
Maria João Simões Escudeiro passa a assumir o cargo de vice-presidente antes 
ocupado por Ana Cristina Perdigão, atual diretora da Agência Nacional Erasmus +. 
A nova dirigente é docente no ISCAL, tal como a antecessora. Licenciada em Direito 
e doutorada em Ciências Jurídico-Criminais, vai ter a seu cargo a área Académica e 
passa a ter as recém-criadas áreas da Responsabilidade Social e Sustentabilidade 
Ambiental, Voluntariado e Inclusão. Sob a sua alçada ficam ainda os novos pelouros 
com pró-presidentes: Ensino à Distância e Sucesso Escolar e Competências Transver-
sais, área que espelha uma novidade dado ter sido atribuída a uma trabalhadora não 
docente dos Serviços da Presidência do IPL.

NOTÍCIA



5 WORKSHOPS
SUBORDINADOS
AOS TEMAS:

3.ª EDIÇÃO 
WORKSHOPS 
PARA O FUTURO
Após o sucesso das primeiras edições dos “Workshops para o futuro”, o ISCAL têm o 
prazer de anunciar a 3.ª edição deste evento que te vai fazer chegar mais além.

A iniciativa têm como objetivo despertar consciências e permitir aos estudantes adqui-
rirem experiência para se posicionarem  junto das entidades empresariais de  renome 
no mercado de trabalho.

Os temas a abordar nesta edição foram definidos tendo em conta os inputs dados por 
diversas entidades empregadoras, procurando-se assim desenvolver competências 
que o mercado valoriza e procura nos seus processos de recrutamento.

Nesta 3.ª Edição dos “WorkShops para o FUTURO 2021”, O ISCAL quer desafiar 
todos os seus estudantes a embarcar nesta experiência.

EVENTO



ODS 5
IGUALDADE
DE GÉNERO
O seminário dedicado à iniciativa Um ODS por mês, sobre o Objectivo n.º 5 - Igualdade 
de Género, aconteceu no dia 9 de março às 15h30 e contou com 17 participantes.

“Alcançar a igualdade de género e capacitar todas as mulheres e raparigas.”, faz parte 
de um conjunto de metas a alcançar até 2030.

O seminário contou com as seguintes participações:
Alexandra Silva (Coordenadora de Projetos - Plataforma Portuguesa para os Direitos 
das Mulheres); Kelly Gianezini (Professora e Investigadora / UNESC - Universidade do 
Extremo Sul Catarinense, Brasil); Maria do Rosário Fidalgo (Coordenadora de Projetos, 
Formação e Internacional | CITE); moderadora: Professora Sandra Custódio - ISCAL.

EVENTO

PROVAS
ACADÉMICAS

7TH INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON CSR, 
SUSTAINABILITY,
ETHICS & GOVERNANCE 
2021

Os docentes do ISCAL, Tiago Matalonga e Car-
los Ribeiro obtiveram com sucesso o Título de 
Especialista.

A submissão antecipada de resumos foi prolon-
gado até 30 de março de 2021. Informações 
detalhadas assim como datas importantes atua-
lizadas no site da Conferência.

NOTÍCIA

NOTÍCIA

PUBLICAÇÃO
DE CAPÍTULO
NA SPRINGER
O ISCAL tem o prazer de anunciar a publicação do 
capítulo Measures to Assess the Payment Beha-
vior of the Portuguese Subnational Governments 
na Springer da autoria das docentes do ISCAL 
Paula Gomes dos Santos e Carla Martinho.

NOTÍCIA

http://www.csr2020.sanfi.org
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-63149-9_3
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-63149-9_3


PRÉMIO
RODRIGO URÍA 
MERUÉNDANO
DE DERECHO
DEL ARTE

LANÇAMENTO
DE LIVRO

Pela primeira vez desde que foi criado, há vá-
rios anos, o Premio Rodrigo Uría Meruéndano 
de Derecho del Arte foi atribuído a um trabalho 
em Português, mais concretamente, a uma Por-
tuguesa! O vencedor deste ano é o artigo da 
Professora Doutora Paula de Castro Silveira, 
nossa Professora no Curso de Solicitadoria, in-
titulado “ARTE(FICIAL): Obras criadas por Inteli-
gência Artificial e seus impactos no conceito de 
obra de arte e de direitos de autor”. O artigo em 
questão é a demonstração do valor bem como 
da oportunidade do tema, quando a criatividade 
é apontada como a derradeira solução para as 
crises que vivemos.

O ISCAL tem o prazer de anunciar a publicação do 
livro Especificidades de los regímenes jurídicos de 
los deportistas profesionales en Portugal y España, 
da autoria do docente do ISCAL, Lúcio Miguel 
Teixeira Correia, resultante da sua tese de dou-
toramento.

NOTÍCIA

NOTÍCIA

CANDIDATURA
M23/DET/TESP
ANO LETIVO 
2021/2022
Encontram-se abertas as candidaturas para os regimes de acesso destinados a Maiores 
De 23 Anos, Titulares De Diploma De Especialização Tecnológica e Titulares De Diplo-
ma De Técnico Superior Profissional.

As candidaturas decorrem entre o dia 10 de março e 9 de abril de 2021, sendo que 
mais informações podem ser encontradas AQUI!

ACADÉMICO

http://koha.lis.ulusiada.pt/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=282772
http://koha.lis.ulusiada.pt/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=282772
https://www.iscal.ipl.pt/pt/candidatos/licenciaturas/m23-det-tesp


SISTEMA
DE SIMULAÇÃO
DE HOMEBANKING
ISCAL / ISEL

NOTÍCIA

Foi estabelicida uma parceria entre o ISCAL e o Instituto Superior de Engenharia de 
Lisboa - ISEL, no âmbito da unidade curricular “Projeto em Simulação Empresarial”, 
lecionada no ISCAL, e a licenciatura em Informática e de Computadores, lecionada 
no ISEL, cujo objetivo será desenvolver um simulador de um sistema de banca online, 
vulgarmente designada de HomeBanking.

Desta forma procurou-se responder às necessidades sentidas pelos estudantes de 
ambos os Institutos, quer do ponto de vista do contacto com um conjunto de sistemas 
empresariais, onde se incluem os sistemas de banca online, quer do desenvolvimento 
de aplicações  informáticas.

Este projeto será desenvolvido em coorientação pelos docentes do ISEL, Nuno Da-
tia e Fernando Sousa e pelo docente do ISCAL, José Luís Silva.

AGENDA
ISCAL

AGENDA

HR PORTUGAL
DOCENTE DO ISCAL ASSUME VICE-PRESIDÊNCIA DO INSTITUTO POLITÉCNICO 
DE LISBOA

CLIPPING

17 DE MARÇO
VODAFONE CHAT & TALK | 15H

28 E 29 DE ABRIL
III JORNADA NACIONAL DE DESENVOL-
VIMENTO E POLÍTICAS PÚBLICAS.

23 A 25 DE JUNHO
7TH INTERNATIONAL CONFERENCE 
ON CSR, SUSTAINABILITY, ETHICS & 
GOVERNANCE 2021

https://hrportugal.sapo.pt/docente-do-iscal-assume-vice-presidencia-do-instituto-politecnico-de-lisboa/
https://hrportugal.sapo.pt/docente-do-iscal-assume-vice-presidencia-do-instituto-politecnico-de-lisboa/
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