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Manuel Pires tem 60 anos e é licenciado 
em Geografia e Planeamento Regional. 
Funcionário no ISCAL desde 1 de agosto 
de 2010, entrou para o instituto por Mo-
bilidade. Atualmente faz parte da equipa 
da Divisão Académica, mas já assumiu 
funções nos Recursos Humanos e apro-
visionamento. 

Manuel destaca o seu trabalho na Divi-
são Académica pelo facto de ajudar a 
comunidade iscalina nas suas dúvidas e 
questões. 

O funcionário considera que um dos 
pontos fortes do ISCAL é o nível de en-
sino prestado e toda a história de exce-
lência do instituto. Diz que desde que 
iniciou o seu percurso aqui, o ISCAL está 
muito diferente quer a nível de profissio-
nais quer a nível académico. “Os primei-
ros anos e o convívio com os colegas”, 
são as melhores recordações que o IS-
CAL traz a Manuel. Se tivesse de definir 
o ISCAL numa palavra, o iscalino diz: 
“Excelente”.

TESTEMUNHO

ISCAL LANÇA
CATÁLOGO SID

NOTÍCIA

O Catálogo SID já está disponível no site do ISCAL. Uma base de dados onde se en-
contram organizados os registos bibliográficos, por pontos de acesso (título, assunto, 
autor, cota, coleção), que pertencem à coleção da Biblioteca, que poderá aceder de 
qualquer lugar.

Agora, poderão verificar da disponiblidade dos títulos, fazendo uma pesquisa simples 
ou avançada combinando vários filtros. 

CATÁLOGO

https://iscal.biblio.ipl.pt/


MANUEL CONCHINHA

É um enorme desafio, num curto texto, enunciar 
a importância da leitura. Muitas seriam as razões 
que poderia invocar, mas, atendendo ao desafio 
proposto, procurarei chamar a atenção das mais 
importantes. Desde logo, e em primeiro lugar, a 
comunicação. A tentação é de nos lembrarmos 
daquilo que conhecemos nos dias de hoje como 
escrita. Acontece que, desde tempos imemoriais, 
o homem comunicou através da escrita. A escrita 
de então. Quem não se lembra das pinturas rupes-
tres ou dos hieróglifos como forma de escrita usa-
da no antigo Egipto? Por outro lado, essa escrita 
permitiu ao Homem perpetuar no tempo e trans-
mitir o conhecimento. De geração em geração, o 
conhecimento foi-se transmitindo porque o ho-
mem escreveu. E ao escrever perpetuou no tem-
po, tanto quanto possível, o conhecimento. Assim, 
hoje conhecemos a ciência desenvolvida na Grécia 
antiga, na civilização Maia, a arquitetura na cons-
trução das pirâmides egípcias ou, entre muitas ou-
tras, a dinâmica dos descobrimentos portugueses. 
A história, imortalizada pela escrita, é de uma vital 
importância para a humanidade, não só para com-
preender o passado, mas, essencialmente para 
projectar o futuro. Em terceiro lugar, a leitura per-
mite-nos desenvolver a nossa imaginação e criati-
vidade. A literatura não é só feita de história e ciên-
cia. É também, em grande parte, feita de ficção. 
De imaginação. Da criatividade de quem escreve. 
E essa imaginação e criatividade levam, também, 
o leitor para um imaginário. Quantas vezes o lei-
tor não se sente transportar para o imaginário do 
escritor, tornando-se, quase, uma personagem da 
própria obra? Podemos falar do romance, da poe-
sia ou do drama. A verdade é que a ficção literária 
representa um papel essencial para a criação de 
cenários no leitor, proporcionando-lhe um universo 
imaginário quase sempre inalcançável na vida real 
para o comum dos mortais. Em consequência, a 
leitura permite-nos também enriquecer o nosso 
vocabulário. Seja na língua pátria, seja em língua 
estrangeira. Muita da leitura que hoje fazemos é 
em língua estrangeira. O conhecimento e com-
preensão de outras línguas permite-nos, também, 
enriquecer o nosso vocabulário. Quanto mais rico 
for o nosso vocabulário maior será a facilidade de 
comunicarmos com os outros. Como sugestão de 
leitura teria, obviamente, de começar por um clás-
sico: “A cidade e as serras” de Eça de Queiroz. 
Um exemplo de escrita e descrição do autor numa 
visão da sociedade de então, fazendo a compara-
ção entre a cidade e o campo, entre uma classe 
rica e os pobres. Dos escritores de língua portu-
guesa contemporâneos, e muitos poderia sugerir, 
mas lembrei-me, desde logo do “Cemitério de 
pianos” de José Luís Peixoto. E, pelo poder da 
descrição do autor, que nos transporta para a épo-
ca, para os cheiros, para a sociedade de então, “O 
perfume” de Patrick Suskind. Leiam!

SUGESTÃO

SEMINÁRIO
OS DESAFIOS DAS
EMPRESAS NUM
CONTEXTO DE
INCERTEZA:
PERSPETIVAS
MULTIVARIADAS
Decorreu no passado dia 29 de outubro de 2021 às 17h, no Auditório 1, um seminário 
que abordou a temática: “Os desafios das empresas num contexto de incerteza: 
Perspetivas multivariadas”. O evento foi organizado e moderado pelo docente José 
Moleiro Martins.

Oradores: 
Paulo Fagandini (Perspetiva da Economia) | Joaquim Rogério (Perspetiva do Direito) 
Rui Franganito (Perspetiva da Gestão) | Tânia Jesus (Perspetiva da Contabilidade)

EVENTO

SUGESTÃO
CULTURAL
DO ISCAL



DOCENTES DO ISCAL 
“DISCUTEM” TRIBU-
TAÇÃO DO TURISMO 
NA INAUGURAÇÃO DA 
SECÇÃO REGIONAL DA 
MADEIRA DA AFP
A Tributação do Setor do Turismo é a temática 
que foi abordada na conferência que assinalou a 
inauguração da Secção regional da Madeira da 
Associação Fiscal Portuguesa (AFP), presidida 
pelo Dr. Francisco Costa. O evento decorreu no 
dia 4 de novembro, no Funchal, e contou com a 
presença, enquanto oradores, dos nossos do-
centes Francisco Domingos, Clotilde Celorico 
Palma e Jesuíno Alcântara Martins e ainda da 
alumni, Joana Celorico Palma. 
Clotilde Celorico Palma e Joana Celorico Palma 
abrodaram a temática “O IVA e as actividades 
turísticas”. Já o docente Jesuíno Alcântara Mar-
tins falou sobre o “alojamento local: a dinâmica 
da tributação”. Posteriormente, foi debatido o 
tema “Os incentivos fiscais no sector do turis-
mo”, onde contaram com a participação do do-
cente  Francisco Nicolau Domingos que abordou 
os “Tratamento fiscal dos donativos mecenáticos 
e incentivos fiscais destinados à proteção do 
património cultural português”.  A conferência 
contou ainda com a apresentação do projeto de 
investigação Tourism Tax, coordenado pelo Do-
cente Francisco Domingos e o lançamento do 
livro sobre Tributação do Turismo. 

NOTÍCIA

XVIII CONGRESSO
INTERNACIONAL
DE CONTABILIDADE E 
AUDITORIA - CICA

EVENTO

Foi a 14 de outubro que arrancou o XVIII Congresso Internacional de Contabilidade e 
Auditoria (CICA). A primeira sessão plenária contou com a participação do Dr. Paulo 
Macedo (Presidente da CGD), do Engenheiro António Costa e Silva (Presidente da 
Comissão de Acompanhamento do Plano de Recuperação e Resiliência) e do Dr. José 
Tavares (Presidente do Tribunal de Contas). O painel foi moderado pela jornalista Helena 
Garrido. O evento, organizado pelo ISCAL e pela Ordem dos Contabilistas Certificados 
(OCC) e subordinado ao tema “A Contabilidade no século XXI - Novos horizontes”, con-
tou com mais de 1000 inscritos e decorreu em formato híbrido. Reportagem fotográfica

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5020433067985590&type=3


ACREDITAÇÃO
A3ES 2021

SESSÃO DE
BOAS-VINDAS AOS
NOVOS DOCENTES
DO ISCAL

NOTÍCIA

NOTÍCIA

É com enorme satisfação que informamos que, 
no âmbito dos processos de acreditação dos ci-
clo de estudos de Mestrado em Gestão e Em-
preendedorismo; Licenciatura em Comércio 
e Negócios Internacionais e Licenciatura em 
Gestão, o Conselho de Administração da Agên-
cia A3ES decidiu acreditar os referidos ciclos de 
estudos pelo período de seis anos – acreditação 
máxima, conforme expresso nas decisões da re-
ferida entidade, que podem ser consultadas aqui:

ACEF/1819/0027731
Mestrado - Gestão e Empreendedorismo

ACEF/1819/1100506
Licenciatura - Comércio e Negócios Internacionais

ACEF/1819/0207022
Licenciatura - Gestão

O ISCAL realizou uma sessão de boas-vindas, no 
passado dia 3 de novembro, destinada aos novos 
docentes, para a qual foram também convida-
dos, nomeadamente, representantes dos órgãos 
de governo do ISCAL (Conselho Pedagógico, 
Conselho de Representantes e Conselho Técni-
co-Científico). A sessão contou com uma breve 
intervenção do Presidente do ISCAL, Professor 
Doutor Orlando Gomes, a que se seguiu um 
Porto de Honra. 

ECOTALK
COM EDUARDO RÊGO
Foi no passado dia 22 de outubro, pelas 18h30, no Auditório 1, que se realizou a EcoTalk 
da Management Talks. O convidado foi Eduardo Rêgo, conhecido locutor do “O Nosso 
Mundo” da SIC. Foram abordados vários temas, como a sustentabilidade dos ecossis-
temas e como se gere uma ONG.

EVENTO

https://www.a3es.pt/pt/resultados-acreditacao/gestao-e-empreendedorismo-0
https://www.a3es.pt/pt/resultados-acreditacao/comercio-e-negocios-internacionais-0
https://www.a3es.pt/pt/resultados-acreditacao/gestao-151


SEMANA INTERNACIONAL 
DO ACESSO ABERTO
OPEN ACCESS WEEK 
2021
A Semana Internacional de Acesso, que decorrerá de 25 a 31 de outubro, uma iniciativa 
da SPARC (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition) tem como tema 
para 2021 “A importância de Como Abrimos o Conhecimento: Construir Equidade Es-
trutural”, reveste-se particular importância para a partilha de conhecimento e vem ao 
encontro da Recomendação da UNESCO sobre Ciência Aberta. Levantando questões 
pertinentes e atuais, como a igualdade de acesso, com o objetivo de aproximar a ciência 
dos cidadãos e disseminar o conhecimento à escala global. “Que fazer para aproximar 
os cidadãos da Ciência? Como tornar a Ciência acessível a todos os provos?” São 
questões que têm como escopo chamar a atenção para as desigualdades entre ricos 
e pobres, assim como promover e fomentar o acesso equitativo a recursos educativos, 
materiais académicos e produção científica, entre outras atividades. Juntando-se às co-
memorações, o ISCAL realizará várias atividades tendo em vista sensibilizar a comuni-
dade iscalina para o tema.

ATIVIDADES ISCAL
- Divulgação de vídeos sobre o Acesso Aberto na Biblioteca;
- Workshop “Vem saber como navegar nas bases de dados”, 27 de outubro, 15h30 
às 17h00, sala 5.5. 
- Comunicação nas redes sociais e nos canais de difusão institucionais.

EVENTO

RÁPIDO E PRÁTICO:
ISCAL ADERE
A SISTEMA DE
SENHAS ELETRÓNICO

NOTÍCIA

NOTÍCIA

Pioneiros no Politécnico de Lisboa, a partir do 
dia 8 de novembro, o ISCAL adere ao sistema 
de senhas digital. Mais rápido e intuitivo, bastam 
3 passos para tirar a senha e ser atendido pela 
Divisão Académica.
- Ler o QRcode com a câmara do telemóvel ou 
introduzir o url no navegador.
- Escolher a senha e preencher os seus dados.
- Seguir o painel de chamada e receber uma sms 
quando for a sua vez. 
Para além de prático, este sistema é mais amigo 
do ambiente - não é necessário tirar senhas em 
papel.

INSTITUTO SUPERIOR DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO DE LISBOA
IPL | POLITÉCNICO DE LISBOA

 

WORKSHOP

VEM SABER
COMO NAVEGAR
NAS BASES DE 
DADOS
27 de outubro | 15h30
17h | sala 5.5

 

PROVAS ACADÉMICAS

O Professor Joaquim Rogério obteve o Título 
de Especialista em Direito pelo Instituto Politécnico 
de Lisboa.



ERASMUS+
EM NÚMEROS NO ISCAL

No âmbito das parcerias estabelecidas entre o ISCAL e outras Instituições de Ensino Su-
perior Europeias o progama ERASMUS+ retomou o seu habitual formato, após o período 
de pandemia. Reunidas novamente as condições para acolher estes estudantes, é cada 
vez maior a diversidade de proveniências, assim como tem aumentado o número de ins-
tituições parceiras dentro de países de onde o ISCAL recebia habitualmente estudantes.

INFOGRAFIA
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