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RAQUEL NISA
DIVISÃO ACADÉMICA
SERVIÇO PEDAGÓGICO DO 1.º CICLO

Chegou ao ISCAL há dois anos e con-
fessa que entrou no Instituto “por obra 
do acaso”. Uma amiga questionou-a 
se tinha conhecimento de alguém que 
estaria interessado em trabalhar em 
Lisboa por mobilidade, ao qual pron-
tamente respondeu que sim e que 
essa pessoa era ela. Com apenas 28 
anos, Raquel Nisa trocou o Alentejo 
pela “azáfama da cidade” de Lisboa. 
Entrou para a Divisão Académica no 
pico da época de exames e foi aí que 
começou o seu trabalho: com tudo o 
que envolve a marcação de exames. 
As funções que exerce atualmente são 
as mesmas, mas revela que agora as 
desempenha com muito mais confian-
ça e autonomia. “Na Divisão Académi-
ca não existe uma separação rígida de 
funções, todos fazemos o que é preci-
so ser feito para assegurar o bom fun-
cionamento do serviço”, diz Raquel.  
Raquel Nisa afirma ter um fascínio es-
pecial pelo Back Office (emissão de 
documentos, gestão de processos, 
mapas, etc). “Dá-me uma motivação 
extra contribuir para que o Front Offi-
ce não falhe”. Quanto à comunicação 
com os outros, garante ter evoluído 
imenso. “Vim de um meio em que toda 
a gente se conhece e, na maioria das 
vezes, devido ao excesso de confian-
ça de uns para com os outros, a forma 
como comunicamos acaba por não 
ser a mais correta”.  
Sente que os principais pontos fortes 
de trabalhar no ISCAL são o espírito 
de equipa e a entreajuda. Além de a 
terem facilmente recebido e integrado 
na equipa, nunca esquecerá o apoio 
que recebeu durante a sua gravidez. 
Numa palavra, Raquel define o ISCAL 
com: Resiliência.

TESTEMUNHO

A TERMINAR
O ENSINO
SECUNDÁRIO?
VISITA JÁ O
ISCAL ATRAVÉS 
DO MUNDO DIGITAL
Todos os anos, entre janeiro e junho, o ISCAL é presença assídua nas escolas secun-
dárias através de uma parceria com a Inspiring Future. Uma iniciativa que visa dar 
a conhecer a sua oferta formativa aos jovens que estão prestes a terminar o ensino 
secundário e a embarcar no ensino superior. É neste sentido que o ISCAL tem vindo 
a desenvolver, com a ajuda dos seus embaixadores e de todas as escolas envolven-
tes, várias atividades com o intuito de acolher novos alunos. Habitualmente a marcar 
presença de escola em escola com atividades dinâmicas para dar a conhecer mais e 
melhor o plano de estudos dos cursos e todas as informações relevantes acerca do 
instituto, este ano o formato será novamente diferente. Desta forma e face à situação 
atual que o país atravessa, a atividade presencial em cada escola foi substituída por 
uma Feira Virtual, pelo segundo ano consecutivo. Sem sair de casa e em segurança, 
todos os estudantes do ensino secundário podem, desde 11 de janeiro de 2021, co-
nhecer todas as suas ações em formato digital.

Dentro da Feira Virtual o candidato tem a possibilidade de ver, através de vídeos, o 
testemunho de vários estudantes dos diferentes cursos do ISCAL, colocar as suas 
dúvidas, contactando diretamente, através do chat, o Gabinete de Relações Públicas, 
Comunicação e Imagem e os embaixadores e aceder às brochuras dos cursos em 
formato PDF. Assim, o ISCAL adapta-se à nova realidade com o objetivo de continuar 
a cumprir com os seus valores e missão junto da comunidade estudantil.

NOTÍCIA



Roadshow
ENEEG
O ENEEG, Encontro Nacional de Estudantes de Economia e Gestão, é um evento 
anual direcionado aos estudantes destas áreas, de todas as Universidades e Institu-
tos de Ensino Superior de Portugal. Desde palestras a conferências, passando por 
workshops relacionados com áreas transversais aos cursos, este é, sem dúvida, um 
evento que não vais querer perder!

No passado dia 22 de março aconteceram duas sessões online de apresentação 
(roadshow) do ENEEG! 12h e 15h respetivamente.

Marca já na agenda, de 6 a 11 de abril de 2021, para que possas usufruir de todas as 
atividades que prepararam para ti e viveres em pleno o espírito do ENEEG!

Terás a oportunidade de assistir a debates, interagir com o mundo empresarial através 
da presença de oradores nacionais e internacionais e ficares a par de algumas expe-
riências no mercado de trabalho.

O evento está aberto a qualquer curso do ISCAL.

EVENTO

SUGESTÃO
CULTURAL
DO ISCAL

Fascinante? - perguntarão alguns. É para eles 
que aconselho a leitura do livro de Jacob Soll, 
O Ajuste de Contas. É um livro que nos revela o 
poder incrível da Contabilidade. Fugindo ao es-
tereótipo dos “mastigadores de números”, Soll 
leva-nos numa viagem incrível onde a Contabili-
dade é protagonista principal, que encontra pelo 
caminho personagens não menos fascinantes, 
como os Médicis, Leonardo D’Avinci, Luís XIV 
e até o nosso Marquês de Pombal. Trata-se de 
uma narrativa, com laivos de dramatismo, que 
se debruça sobre política, ética, tentação, mas 
acima de tudo sobre o papel da Contabilidade 
nos destinos dos povos. Reis, imperadores, na-
ções e empresas são escrutinados no uso que 
fizeram dela. Muitos cresceram e tornaram-se 
poderosos. Outros, devido a práticas duvidosas, 
soçobraram e tiveram destinos dramáticos. É 
verdade. Trata-se de uma história da Contabili-
dade, que remontando à Florença renascentis-
ta dos Médicis, nos revela aquele que é consi-
derado o pai da Contabilidade moderna, Luca 
Pacioli e o seu método das partidas dobradas, 
que seria professor e, mais tarde, trabalharia 
em parceria com Leonardo D’Avinci, também 
ele matemático. Mas falamos da dependência 
de imperadores e de reis. Augusto, na Antiga 
Roma, compreendia o uso da “contabilidade 
como ferramenta de gestão e legitimação” e 
vangloriava-se dos soldos pagos aos seus sol-
dados, valores que foram encontrados inscritos 
em registos rudimentares contabilísticos. Luís 
XIV, em França, por influência do seu contabi-
lista Jean-Baptiste Colbert, cedo compreendeu 
a necessidade de uma boa administração das 
contas, para além de ser usada como símbolo 
de poder.  E que dizer de Portugal e do Marquês 
de Pombal? Para Jacob Soll, a criação do Erá-
rio Régio e a gestão das contas da Coroa, pelo 
método das partidas dobradas, foi “uma das re-
formas administrativas mais modernas e inova-
doras de toda a Europa”, nem Colbert chegaria 
ao nível de Pombal. O Ajuste de Contas é uma 
crónica da arte de fazer bem as contas, ou não, 
que levaram à ascensão de nações, quer fossem 
elas uma Holanda de cidades livres, ou uma In-
glaterra a braços com a Revolução Industrial, ou 
à queda de outras, como a França de Luís XIV 
que após a morte do seu contabilista perdeu o 
controlo das finanças do Império.

SUGESTÃO

FERNANDO CARVALHO

QUANDO A
CONTABILIDADE É UM 
TEMA FASCINANTE
PARA OS LEIGOS



PARTICIPAÇÃO
DO ISCAL
NO PIBECA-AECA 2021

ISCAL FAZ
A DIFERENÇA

Participação de alunos do ISCAL no Programa 
Internacional de Bolsas da Asociación Española 
de Contabilidad y Administración de (PIBECA-
-AECA 2021). Pela primeira vez, o ISCAL parti-
cipa no PIBECA-AECA. Este programa já vai na 
28ª edição e integra a participação de Instituições 
de Ensino Superior, Estudantes e Empresas de 
Espanha, Portugal, Brasil, Colômbia, Equador, 
México e Peru. O ISCAL está no programa, sob 
a coordenação da Pró-Presidente para as Rela-
ções com a Comunidade, Professora Margarida 
Piteira, e concorre com duas equipas constituí-
das por alunos das licenciaturas em Comércio 
de Negócios Internacionais e em Gestão.

ISCAL Faz A Diferença é o novo projeto criado 
sob o lema de querer ajudar o próximo e marcar 
pela diferença. Prepara-te para ver algo diferen-
ciado nas mais variadas atividades, sejam elas 
ligadas ao desporto, à solidariedade social ou à 
saúde. Se queres mais informações sobre o IS-
CAL Faz A Diferença, contacta a equipa através 
do e-mail: fazadiferença@iscal.ipl.pt   

NOTÍCIA

NOTÍCIA

A INFLUÊNCIA
DA CULTURA E
DO JULGAMENTO
PROFISSIONAL
SOBRE A
CONTABILIDADE
Decorreu no passado dia 19 de março de 2021, pelas 17h00, o seminário “A influência 
da cultura e do julgamento profissional sobre a Contabilidade”, enquadrado nas inicia-
tivas do centro de investigação a que o ISCAL está associado - o CEFAGE (Centro de 
Estudos e Formação Avançados em Gestão e Economia).

Orador:
Fábio Albuquerque
Docente do ISCAL

O exercício do julgamento profissional é parte indissociável do relato financeiro. As nor-
mas internacionais de Contabilidade e relato financeiro (IAS/IFRS) são normas do tipo 
principle-based standards e delegam ao julgamento profissional a decisão em torno de 
um conjunto significativo de decisões sobre tais matérias.

O julgamento profissional poderá refletir os valores culturais existentes em cada país. 
Assim, mantém-se relevante a análise dos fatores que potencialmente mitigam a com-
parabilidade do relato financeiro.

Nesse contexto, a apresentação proposta pretende divulgar alguns estudos em torno 
dessa problemática e as perspetivas de desenvolvimento de pesquisa sobre o tema, 
bem como discutir os desafios que se colocam à investigação no âmbito desta linha de 
investigação. 

EVENTO



NOVO SITE
INSTITUCIONAL 
DO ISCAL
O novo site do ISCAL foi lançado, oficialmente, a 30 de março, às 14h30, com trans-
missão no canal Youtube do IPL. 
Nas palavras de Pedro Pinheiro, vice-presidente e docente no ISCAL, “no seguimento 
das comemorações dos 260 anos, tem sido implementada uma estratégia de repo-
sicionamento da marca ISCAL.” “O novo site é mais uma etapa desse processo”, 
enquadra. “Pensado para ter um design simples e coeso assente em cores fortes e 
vibrantes, conteúdos sucintos, dinâmicos e organizados, menus intuitivos, pesquisa 
activa e acessível. Este site pretende funcionar, quer como uma ferramenta para toda 
a comunidade académica, quer como uma janela para toda a sociedade. A transição 
de conteúdos permite preservar a memória histórica da Instituição, e ao mesmo tempo 
transformar o site num recurso importante neste processo de reposicionamento.”
Conjugar a diversidade e identidade que traduz as escolas e institutos superiores do 
Politécnico de Lisboa, mantendo o foco na coerência gráfica, não foi tarefa fácil e exi-
giu um grande espírito de equipa que vai começar a revelar-se à medida que os sites 
passarem a estar acessíveis, mantendo os mesmos endereços na web.

NOTÍCIA

O PAPEL DA EVOLUÇÃO 
DIGITAL NA VIDA DO 
CONTABILISTA

Para assinalar o lançamento do site do ISCAL, 
quem acompanhou a emissão através do Youtu-
be, assistiu à segunda IPL Talk.  
O tema foi O papel da evolução digital na vida 
do Contabilista, com o alumnus do ISCAL, José 
Pedro Farinha, Ceo da Viseon Portugal. A IPL 
Talk foi transmitida, em direto, no canal Youtube 
do Politécnico de Lisboa.

EVENTO



DIA MUNDIAL
DA ÁGUA
O ISCAL - IPL e a UNESC organizaram um seminário online de celebração do Dia Mun-
dial da Água. O evento decorreu no dia 22 de março de 2021 e contou com a participa-
ção de Amparo Sereno Rosado (ISCAL) - Tema: “ODS 6 - Água Potável e Saneamento”
e de Melissa Watanabe e Rodrigo Machado (UNESC) - Tema: “Experiências em comi-
tês de bacias hidrográficas: os desafios na perspectiva da aprendizagem social”

A moderação esteve a cargo de Fernando Seabra e Margarida Piteira (Coordenadores 
Eco-Escolas ISCAL). O evento foi organizado no âmbito da participação do ISCAL no 
Programa Eco-Escolas, em colaboração com a UNESC - Universidade do Extremo Sul 
Catarinense (Brasil), aberto à comunidade ISCAL, comunidade Instituto Politécnico de 
Lisboa e comunidade UNESC.

EVENTO

22 DE MARÇO | ONLINE
20h10-21h30 Hora de Lisboa

17h10-18h30 Hora em Santa Catarina, Brasil

ORADORES:
Amparo Sereno Rosado (ISCAL)

TEMA: “ODS 6 - Água potável e saneamento”

Melissa Watanabe e Rodrigo Machado (UNESC)
TEMA: “Experiências em comitês de bacias hidrográficas: os desafios na 

perspectiva da aprendizagem social”

MODERAÇÃO: 
Fernando Seabra e Margarida Piteira 

(Coordenadores Eco-Escolas ISCAL)

 ABERTO A TODA A COMUNIDADE ISCAL, COMUNIDADE INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA 
E COMUNIDADE UNESC

 

SEMINÁRIO 
DE CELEBRAÇÃO 
DO “DIA MUNDIAL 
DA ÁGUA”

Evento organizado no âmbito da participação do ISCAL no Programa Eco-Escolas em colaboração com a UNESC - Universidade 
do Extremo Sul Catariense (Brasil)

SEMINÁRIO
EMPRESAS
DE TRANSPORTE
MARÍTIMO NACIONAIS 
NA MACARONÉSIA
DESAFIOS E
OPORTUNIDADES
GRUPO SOUSA
Realizou-se a 24 de março de 2021, pelas 20h, 
via Zoom, o Seminário de Projecto de Simula-
ção em Negócios Internacionais “Empresas de 
transporte marítimo nacionais na Macaronésia. 
Desafios e oportunidades - Grupo SOUSA” no 
âmbito da Licenciatura em Comércio e Negócios 
Internacionais.
Orador: Comandante Pedro Amaral Frazão - 
Administrador / Director & CSO GRUPO SOUSA. 
Moderação do debate esteve a cargo do Profes-
sor Fernando Miguel Seabra.

O evento foi organizado com o apoio Institucio-
nal do GRUPO SOUSA.

EVENTO

NO ÂMBITO DA LICENCIATURA EM COMÉRCIO E NEGÓCIOS INTERNACIONAIS
COM O APOIO INSTITUCIONAL DO GRUPO SOUSA

SEMINÁRIO DE PROJECTO DE SIMULAÇÃO EM NEGÓCIOS INTERNACIONAIS

Empresas de transporte
marítimo nacionais

na Macaronésia
Desafios e oportunidades - GRUPO SOUSA

24 MARÇO
20H10 | online (Zoom)

ORADOR CONVIDADO
CMDT Pedro Amaral Frazão
Administrador / Director & CSO GRUPO SOUSA

MODERADOR DO DEBATE
Fernando Miguel Seabra



SEMINÁRIO
DE MARKETING
INTERNACIONAL
O Seminário online de Marketing Internacional 
decorreu no dia 22 de março, às 18h30. Con-
tou com a oradora Anabela Silva | Diretora de 
Marketing e Comunicação BP Portugal. A mode-
ração do debate esteve a cargo do Professor do 
ISCAL Fernando Seabra. O evento foi organiza-
do no âmbito da Unidade Curricular de “Marke-
ting Internacional” da Licenciatura em Comércio 
e Negócios Internacionais, aberto à comunidade 
ISCAL. Conta ainda com o apoio institucional do 
Projeto Uni.network – GRACE – Empresas Res-
ponsáveis.

EVENTO

REGIÃO MENA
MÉDIO ORIENTE E 
NORTE DE ÁFRICA
O Seminário de Marketing Internacional - Seminário Região MENA - Médio Oriente e 
Norte de África irá decorreu online no dia 25 de março, às 20h10.
Como orador contou com a participação de Raúl M. Braga Pires - Politólogo/Arabista, 
Cronista do DN para a Região MENA e Sahel. Autor do livro Maghreb-Machrek. Olhares 
Luso-marroquinos sobre a Primavera Árabe. A moderação do debate esteve a cargo do 
Professor do ISCAL Fernando Seabra. O evento foi organizado no âmbito da Unidade 
Curricular de “Marketing Internacional” da Licenciatura em Comércio e Negócios Inter-
nacionais, e esteve aberto à comunidade ISCAL.

EVENTO

ORGANIZAÇÃO | FERNANDO SEABRA

ORADOR

Raúl M. Braga Pires
Politólogo/Arabista, Cronista do DN para a Região MENA e Sahel.
Autor do livro Maghreb-Machrek. Olhares Luso-marroquinos sobre a Primavera Árabe.

Evento organizado no âmbito da Unidade Curricular MARKETING INTERNACIONAL 
da licenciatura em COMÉRCIO E NEGÓCIOS INTERNACIONAIS

25 DE MARÇO
ONLINE | 20H10

MODERADOR DO DEBATE

Fernando Seabra

SEMINÁRIO
REGIÃO MENA
MÉDIO ORIENTE E 
NORTE DE ÁFRICA

TALK
INOVAÇÃO
E TECNOLOGIA
DISRUPTIVA

TOMADA DE POSSE
PRESIDENTE
AAL

Decorreu no passado dia 25 de março, às 18h00,  
mais uma palestra da Management Talks! 
Contou com o orador Paulo Santos, o Expertise 
Executive Lead da AXIANS que abordou o tema 
“Inovação e Tecnologia Disruptiva”.

EVENTO

EVENTO

O estudante do ISCAL Tiago Santos tomou 
posse como Presidente da Associação Acadé-
mica de Lisboa. Felicitamo-lo desejando-lhe um 
bom mandato.



EVENTO

II CICLO DE
SEMINÁRIOS SOBRE
INVESTIGAÇÃO EM 
CONTABILIDADE
O II Ciclo de seminários online sobre investigação em Contabilidade destina-se a todos 
os Estudantes do mestrado em Contabilidade do ISCAL mas aberto a outros estudantes 
eventualmente interessados. Este ciclo acontece, na plataforma zoom, às 20h30 e terá 
como moderador o docente Fábio Albuquerque. O seguinte conjunto de apresentações 
que serão realizadas ao longo deste evento:

17 março Tiago Matalonga (ISCAL)
A origem, evolução e teorias da Contabilidade
18 março Adriano Rodrigues (UFRJ)
Contabilidade em mercados regulados
25 março Ana Dias (ISCAL)
Transparência do relato financeiro ambiental: O caso das licenças de emissão
08 abril Carla Martinho (ISCAL)
Metadados em Contabilidade: A importância da sua fiabilidade
15 abril Paula Santos (ISCAL)
A Contabilidade e a sustentabilidade financeira das administrações Públicas
22 abril Alexandra Domingos (ISCAL)
Competências desenvolvidas no ensino da contabilidade
29 abril Albertina Rodrigues (ISCAL)
Garantia de fiabilidade no relato integrado
06 maio Daniel Silva (UFPE)
Reflexões sobre a cultura e o desempenho organizacional
13 maio Pedro Pinheiro (ISCAL)
A divulgação voluntária de informação: Determinantes e impactos
20 maio Fábio Albuquerque (ISCAL)
A influência da cultura e do julgamento profissional sobre a Contabilidade

EVENTO

MANAGEMENT TALKS 
APRESENTA
COMPANY MEETING

O “Company Meeting” foi o mais recente even-
to proporcionado pela Associação Management 
Talks, onde o principal objetivo foi aproximar os 
alunos do ensino superior ao mercado de traba-
lho. Este evento é realizado mensalmente onde 
a associação proporciona uma sessão de 60 
minutos e uma sessão de Q&A. No mês de mar-
ço a empresa convidada foi a Deloitte. A sessão 
aconteceu no dia 7 de abril, às 17h. Esta contou 
com a presença de Nuno Gonçalo Morgado, 
Senior Manager da área de Process Operate e 
dois ex-alunos do ISCAL.

URKUND
SESSÃO DE
INFORMAÇÃO
O uso ético da informação na elaboração de um 
trabalho académico, onde a curadoria é uma 
ferramenta essencial, permite aos docentes pre-
venir e orientar os alunos no que diz respeito ao 
plágio, fomentando deste modo boas práticas 
na produção e investigação científicas. O plágio, 
que para além de ser uma prática censurável e 
criminosa, prejudica todo o processo de criação, 
violando os direitos de autor.

O ISCAL para apoiar os professores nesse com-
bate, convidou todos os docentes para uma 
sessão de informação, que decorreu no dia 25 
de Março, às 15h através da plataforma Teams. 

EVENTO



CICLO DE
SEMINÁRIOS
EM DIREITO
COMERCIAL
Nos dias 23 de março, 4 e 18 de maio, decorrerá o Ciclo de Seminários em Direito 
Comercial 2021. Ciclo de seminários organizado pelo Prof. João de Sousa Assis no 
âmbito da Licenciatura em Solicitadoria do ISCAL e com o apoio da Direção do Curso. A 
participação é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia em jpassis@iscal.ipl.pt. Os alunos 
de Direito Comercial do ISCAL encontram-se automaticamente inscritos.

EVENTO

RESUMO
III EDIÇÃO
WORKSHOPS
PARA O FUTURO

EVENTO

A iniciativa contou com 135 inscritos. A média 
de participantes por sessão rondou os 55 par-
ticipantes.
90% dos participantes estão inscritos em Licen-
ciaturas do ISCAL, os restantes 10% nos Cursos 
de 2.º Ciclo.
A Avaliação à iniciativa revelou que 63% dos 
participantes avaliaram como muito bons os 
WorkShops.
61% dos participantes consideraram que estes 
momentos  são de muita importância para as 
suas vidas pessoais e profissionais.



FELIZ
DIA DA
MULHER
Abrir diariamente as portas do ISCAL não 
seria possível sem o esforço e trabalho de 
alguns rostos que dedicam o seu tempo 
para que esta família possa triunfar.

DA INEIDA À MÓNICA:
Estas São Algumas Das Mulheres Que 
Dão A Cara Nos Bastidores Para Que Tu 
Possas Brilhar.

No dia 8 de maio de 2021, celebrou-se o 
Dia Internacional da Mulher, e quisemos 
aproveitar esta data para agradecer a to-
das elas pela sua dedicação ao serviço do 
bem estar de todos.

NOTÍCIA



AGENDA ISCAL
AGENDA

MAIS SUPERIOR
ISCAL PROMOVE III EDIÇÃO DOS 
WORKSHOPS PARA O FUTURO

HUMAN RESORCES
NOVO SITE DO ISCAL É LANÇADO OFI-
CIALMENTE HOJE, NO YOUTUBE

JORNAL ECONÓMICO - SUPLE-
MENTO UNIVERSIDADES
DESAFIOS E OPORTUNIDADES: (R)EVO-
LUÇÃO NO ENSINO SUPERIOR

CLIPPING

10 DE ABRIL
AS ESTRATÉGIAS DE IMPRESSION MANAGEMENT ATRAVÉS DA MENSAGEM DA 
ADMINISTRAÇÃO

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

14 E 15 DE OUTUBRO
XVIII CONGRESSO INTERNACIONAL DE 
CONTABILIDADE E AUDITORIA

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

17 DE ABRIL
 O PODER DOS DADOS: UMA VIAGEM PELO BUSINESS INTELLIGENCE

20 DE ABRIL
ODS15 – SEMINÁRIO

14 DE ABRIL
WORKSHOP KPMG

12 DE ABRIL
CURSO DE COMUNICAÇÃO EM ENTREVISTAS – LIVE TRAINING (ONLINE)
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