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FILOMENA BORBA
SERVIÇO DE INFORMAÇÃO
E DOCUMENTAÇÃO

Filomena Borba está no ISCAL há sete 
anos. Entrou a 1 de janeiro de 2015 em 
regime de mobilidade. “Precisavam de 
alguém para o GRESP. Na altura, estava 
no IPDJ, no Gabinete de Relações Inter-
nacionais”, conta-nos a funcionária. 
Confessa que saber que poderia lidar 
com jovens de diferentes origens e paí-
ses pesou na sua decisão, apesar de 
já o fazer enquanto funcionária do IPDJ 
e do IDP. Filomena foi ainda professo-
ra no liceu onde estudou e funcionária 
na Assembleia da República. A iscalina 
destaca o tempo em que trabalhou na 
Assembleia, confessando que foi aí que 
sente que mais cresceu, que aprendeu 
um pouco de tudo e onde conheceu 
pessoas de todos os quadrantes que 
ainda hoje são seus amigos. “Na Assem-
bleia aprendi o verdadeiro significado de 
democracia. Ou seja, eu posso pensar 
diferente de ti, discordar das tuas ideias, 
mas continuamos amigos”. Quando che-
gou ao ISCAL, a sua primeira função foi 
no GRESP a trabalhar com os alunos 
do Eramus+. Para si, um dos pontos 
fortes do ISCAL são as pessoas. O es-
pírito de entreajuda, o facto de não ha-
ver barreiras entre as diversas funções. 
“Conhecendo outras escolas, percebe-
mos que, no ISCAL, essa é uma mais 
valia preciosa. E a Biblioteca que tem 
um espólio muito bom mas que muitos 
ainda não descobriram.” A iscalina diz 
que uma das grandes melhorias que o 
instituto apresenta é a comunicação. A 
Biblioteca, por exemplo, está hoje “mais 
visível, mais interventiva, mais participati-
va”. “Não é apenas um depósito de livros 
para ser uma força viva que tem iniciativa 
e que congrega e trabalha com todas as 
forças vivas do ISCAL: alunos, docentes 
e não docentes”, afirma. Filomena conta-
-nos que as melhores recordações que o 
ISCAL lhe traz são, sem dúvida, as pes-
soas. “O calor humano. Desde o primei-
ro dia que aqui entrei o que me seduziu 
primeiro foram as pessoas e continuam 
a ser elas que me atraem”. Se tivesse de 
definir o ISCAL numa só palavra, a fun-
cionária diz: “Praxis, que para os gregos 
significava aprender a fazer bem”.

TESTEMUNHO

O ISCAL VOLTA
A PREENCHER 
100% DAS VAGAS

NOTÍCIA

O ISCAL preencheu a totalidade das vagas disponibilizadas na primeira fase do con-
curso nacional de acesso ao ensino superior, pelo 5.º ano consecutivo. Acresce a 
este facto também o aumento da classificação do último colocado em todos os ciclos 
de estudos e em todos os regimes. Este é, por isso, um início de ano especialmente 
feliz para toda 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.



TERESA FERREIRA

Há pessoas que conseguem ler nos transportes 
públicos, mesmo quando viajam de pé, nos ban-
cos de espera por uma consulta médica, ou outro 
qualquer atendimento. Quaisquer cinco minutos 
são bons para ler. A minha filha é uma dessas 
pessoas. E como ela, tantos outros. E conseguem 
ler, em média, um livro por semana. Eu se conse-
guir ler um por mês fico muito satisfeita. Já li de 
tudo. Com a idade os gostos foram-se alterando. 
Agora estou a apostar em autores portugueses. 
Últimos livros lidos: dispensando apresentações, 
“Almoço de Domingo”, de José Luís Peixoto, de 
quem sou leitora fiel, “-hífen-“, de Patrícia Portela, 
da editora Caminho (vale muito a pena descobrir 
a Flandia), “Ensina-me a voar sobre os telha-
dos”, de João Tordo, da Companhia das Letras e 
a iniciar a leitura de “Felicidade” do mesmo autor. 
Mas falar de livros que enchem os escaparates de 
todas as livrarias não acrescenta mais-valia a este 
pequeno espaço. Hoje venho falar-vos de dois 
livros de bolso (e para todos os bolsos) da jorna-
lista Sandra Gonçalves. Professora universitária, 
doutorada em política internacional, frequentado-
ra, tal como a minha filha, dos transportes públi-
cos e cuja mala transporta sempre, entre tantas 
outras coisas que nós mulheres gostamos de car-
regar, um livro e um bloco de notas onde aponta o 
que vê (e provavelmente o que ouve, e o que lhe 
apetecer). É jornalista, bem sei. E no fim do dia, 
ou na hora, isso não posso precisar, resulta um 
pequeno conto do dia-a-dia, que é o dela, mas 
podia ser de qualquer um de nós. São dois pe-
quenos livros, que cabem em malas cheias como 
a minha, ou como a dela, ou onde os quisermos 
trazer, que se leem e releem como se fosse sem-
pre a primeira vez que o fazemos. Numa escrita 
absolutamente fascinante, o quotidiano de quem 
faz o mesmo percurso diariamente, mas que o 
observa de forma diferente de todas as vezes. 
Porque somos diferentes todos os dias. Se na se-
gunda-feira acordamos cheios de energia, e tudo 
ao nosso redor brilha, no dia seguinte parece que 
carregamos o mundo às costas, mas temos de 
trabalhar e manter a rotina do dia anterior. E se ao 
caminharmos, em vez de olharmos para os pés, 
observarmos o que nos rodeia? E se as colocar-
mos no papel? Teríamos tantas e tão belas histó-
rias para contar. 

Rotinismo e figos maduros I
Rotinismo e figos maduros II
Sandra Gonçalves | Edições Humus
Coleção 12catorze

SUGESTÃO

CICLO DE WEBINARS 
SOFT SKILLS: DICAS 
PARA TER SUCESSO NO 
ENSINO SUPERIOR E NA 
VIDA PROFISSIONAL
De 6 de outubro a 12 de novembro irá decorrer um ciclo de webinars dedicado às soft 
skills. O evento é organizado pelos docentes Carlos Nunes e Paula de Castro Silveira.

EVENTO

SUGESTÃO
CULTURAL
DO ISCAL



WELCOME
TO ERASMUS+

O ISCAL dá as boas-vindas aos Estudantes do 
Programa ERASMUS+ para mais um ano letivo 
de sucesso académico.

NOTÍCIA PROGRAMA
DE MENTORIA
INTERPARES
2021/2022
O Programa MENTori@IPL - ISCAL é um programa institucional que tem como principal 
objetivo promover a integração académica, pessoal e social dos novos alunos que en-
trarão no ISCAL no presente ano letivo.
É um programa totalmente voluntário, que depende essencialmente do espírito de en-
treajuda dos mentores e dos seus mentorandos, e que deve seguir os Princípios Orien-
tadores da Mentoria Interpares do Instituto Politécnico de Lisboa.

Com o teu envolvimento e empenho, poderás ajudar os caloiros do teu curso a ter uma 
experiência INESQUECÍVEL no seu primeiro ano! 
Poderás apoiar a sua integração na instituição, ajudá-los na criação de relações com 
outros alunos, dar dicas sobre as aulas/ matéria/professores, e dar todo o apoio que 
for necessário. Acima de tudo, poderás possibilitar uma experiência única aos caloiros 
durante este 1º ano que é, tantas vezes, tão desafiante. 

EVENTO

ACCOUNTING
SUMMIT 2021

NOTÍCIA

Durante a semana de 18 a 22 de outubro o Ac-
counting Summit 2021, ao qual o ISCAL se as-
sociou, terá 75 minutos matinais e inspiradores 
com 20 oradores para debater temas de: Estado 
da Nação / Contabilidade; Marketing; Tecnolo-
gia; Economia e Fiscalidade e Recursos Huma-
nos, num formato 100% digital.
O maior evento do ano para Contabilistas e Fi-
nanceiros! 5 Dias - 5 Temas - 20 especialistas
A moderação do evento fica a cargo da jornalista 
Andreia Vale.



LANÇAMENTO DO
LIVRO DERIVADOS
E OUTROS
INSTRUMENTOS
FINANCEIROS

LANÇAMENTO
DE TRÊS LIVROS
SOBRE IVA

NOTÍCIA

NOTÍCIA

O ISCAL tem o prazer de anunciar a publicação 
do livro “Derivados e Outros Instrumentos Fi-
nanceiros” da autoria dos docentes do ISCAL, 
José Nuno Sacadura, Carlos Manuel Pinheiro 
e Paulo Horta. Este livro apresenta os principais 
instrumentos derivados negociados nos merca-
dos financeiros: as suas origens, fundamentos e 
metodologias de avaliação, incluindo exercícios 
práticos no final de cada capítulo, que permitem 
consolidar e testar os conhecimentos adquiridos.

O ISCAL tem o prazer de anunciar a publicação 
de três livros sobre IVA. Da autoria de Clotilde 
Celorico Palma, “Introdução ao Imposto sobre 
o Valor Acrescentado Angolano” que foi apre-
sentado pelo Prof Doutor Eduardo Paz Ferreira 
e “Estudos de IVA VI” que foi apresentado pelo 
Dr. Rogério M. Fernandes Ferreira. Da autoria de 
Joana Celorico Palma, “O exercício do direito à 
dedução em IVA, uma análise dos requisitos fun-
damentais”, que foi apresentado pela Bastonária 
Paula Franco. 

WELCOME
MESTRADOS ISCAL
2021/2022
Nos dias 27, 29 e 30 de setembro, 4, 6 e 7 de outubro decorreu, no ISCAL, as sessões 
de boas-vindas aos novos alunos do 2.º ciclo. Nestas sessões, os estudantes tiveram 
oportunidade de conhecer os coordenadores e docentes dos respetivos mestrados, co-
nhecer o plano curricular dos cursos, tirar as suas dúvidas e ainda receber o Welcome 
Kit.

EVENTO



NOVOS RUMOS
DO DIREITO
DA FAMÍLIA
Dia 7 de outubro, pelas 18h30 decorreu no Audi-
tório I do ISCAL, a aula inaugural de Solicitadoria. 
Tema: Novos Rumos do Direito da Família
Oradora:
Prof.ª Doutora Margarida Silva Pereira
Moderador:
Prof. Especialista Carlos Nunes (Diretor do cur-
so de Socilitadoria)
Organização:
Cecília Morais Martins

EVENTO

OPEN CLASS
DIGITAL MARKETING
Foi no dia 7 de outubro de 2021 que o ISCAL recebeu a Open Class com o tema Digital 
Marketing. O evento teve lugar no Auditório 2 do ISCAL e aconteceu das 11h às 14h.
Oradora convidada Anna Bianchi da University of Warsaw

EVENTO

KIT CALOIRO ISCAL
2021/2022

NOTÍCIA

A todos os nov@s alun@s do 1.º ano de licencia-
tura no ISCAL: Vem agarrar o teu kit! 
Durante a semana de 18 a 22 de outubro iremos 
distribuir os Kits de caloiro ISCAL junto ao Fundo 
Antigo (ao lado da portaria). Horário | Das 10h 
às 17h.

Dia 18 outubro (Segunda-feira) - COMÉRCIO E 
NEGÓCIOS INTERNACIONAIS
Dia 19 outubro (Terça-feira) - CONTABILIDADE 
E ADMINISTRAÇÃO
Dia 20 outubro (Quarta-feira) - FINANÇAS EM-
PRESARIAIS
Dia 21 outubro (Quinta-feira) - GESTÃO
Dia 22 outubro (Sexta-feira) - SOLICITADORIA

https://www.iscal.ipl.pt/eventos/open-class-digital-marketing

OPEN CLASS
DIGITAL MARKETING

PhD in Management (University of Warsaw), 
Adjunct Professor of Marketing, Social Media & 
Word-of-Mouth Marketing Expert, Business 
Consultant & Author. Experienced and 
passionate marketing professional bringing 15 
years' experience in developing and 
implementing marketing communication 
strategies for global brands in Italy, Poland and 
the U.S. Specialized in digital and social media 
marketing of fashion, beauty and luxury brands. 
Founder of BRANDLOVERS™ - an innovative, 
international platform joining brands with their 
lovers.

University of Warsaw

Log in Read More 

ANNA BIANCHI

Mobile Tech @MobileTech

7/10/2021 | 11H-14H | AUDITÓRIO 2
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