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MARIA JOSÉ FRANCO
SERVIÇOS FINANCEIROS
TESOURARIA

Maria José Franco está no ISCAL des-
de 1 de setembro de 2014. Antes de ser 
convidada para trabalhar no instituto era 
assistente técnica nos serviços centrais 
do IPDJ no Departamento Financeiro. 
Maria José confessa: “Depois de alguma 
hesitação lá me convenceram (a vir traba-
lhar para o ISCAL), pois não gosto muito 
de mudanças”. E acrescenta: “Logo eu 
que há quase 18 anos atrás troquei a 
pacata cidade de Beja, no Alentejo, para 
esta cidade enorme e diversificada que 
é a nossa capital”. Há já sete anos no 
ISCAL, a funcionária entrou como assis-
tente técnica por mobilidade interna nos 
serviços financeiros – Receita, Despesa 
e apoio na Tesouraria. “Desde fevereiro 
de 1989, quando entrei para os Serviços 
Regionais de Beja do Instituto Português 
da Juventude, até hoje sempre estive 
de alguma forma ligada à Área Adminis-
trativa e Financeira”, diz. Atualmente na 
Tesouraria, confessa que gosta muita 
das suas funções e brinca: “Quem não 
poderá gostar muito serão os alunos, 
pois este balcão lembra-lhes a obriga-
ção de terem que pagar as prestações 
da propina”. Para Maria José Franco, a 
relação e companheirismo entre os cole-
gas é um dos pontos mais fortes que o 
ISCAL tem, porque confessa que quan-
do aqui chegou, sentiu-se “um pouco 
extraterrestre”, uma vez que só conhecia 
duas colegas. “Mas rapidamente essa 
sensação desapareceu e fiquei integrada 
nesta comunidade pequena, mas enor-
me ao mesmo tempo”. Para Maria José, 
há dois momentos que se destacam no 
ISCAL: a semana dos caloiros e o dia 
do porco no espeto e da “maravilhosa 
bifaninha” com os alunos e funcionários. 
“Quando aqui cheguei recordo a fila de 
caloiros com uma lata atada ao pé, foi a 
1.ª vez que assisti e achei muito engra-
çado”, diz. Se tivesse de definir o ISCAL 
numa palavra seria: “evolução”. 

TESTEMUNHO

PROGRAMA
MENTORIA ISCAL

NOTÍCIA

Após a realização de três ações de formação para mentores, o Programa Mentoria 
Interpares IPL-ISCAL conta neste momento com 31 Mentores e 67 mentorandos.
A interação entre pares já decorre, estando prevista a realização de mais ações de 
formação a nível do desenvolvimento pessoal e profissional.
O acompanhamento do programa de mentoria é realizado pelo Gabinete de Saídas 
Profissionais do ISCAL.
A plataforma NETWORKME, encontra-se em fase final de desenvolvimento para que, 
muito em breve, a interação entre pares disponha de mais ferramentas de cooperação.



MARGARIDA PITEIRA

Em 18 de novembro de 2022 celebrar-se-ão os 
100 anos do nascimento do nosso Nobel da lite-
ratura. Uma figura portuguesa incontornável e em-
blemática no pensamento contemporâneo do nos-
so país. José de Sousa Saramago foi um contador 
de histórias. Embora tenha ficado mais conhecido 
como romancista, foi também um teatrólogo e 
poeta; e, atrevo-me a dizer Sociólogo, criando uma 
visão muito sua, na análise interpretativa e com-
preensivista das pessoas nos seus contextos de 
vida. Do seu legado, o Ensaio sobre a cegueira 
é um dos mais acutilantes. Não só porque marca 
a disrupção com a forma de escrita vigente; fican-
do também, o autor, conhecido mundialmente por 
este tipo de escrita. Saramago misturou o discurso 
direto com o indireto, recorrendo à separação des-
tes por vírgulas... sendo uma das suas caraterísti-
cas marcantes. A cegueira branca chegou a uma 
cidade, em que todos ficam cegos, à exceção de 
uma mulher. As estruturas sociais entram em co-
lapso. Esta cegueira assume a forma de epidemia, 
e a mesma não diminui com as atitudes tomadas 
pelo governo; antes pelo contrário, emergem des-
controlados tumultos sociais. Apenas uma mulher 
não perdeu a visão, e que secretamente a man-
terá, ocultando este facto, assumindo-se como a 
tábua de salvação aos que lhe estão próximos; e, 
presenciando todos os tipos de horrores que serão 
causados pela luta na sobrevivência, e pelos senti-
mentos daí decorrentes. O dia-a-dia da quarentena 
neste manicómio é descrito por lutas entre grupos 
por água, comida e outros bens, compaixão pe-
los doentes e mais necessitados, como idosos ou 
crianças,  violência e abuso sexual, mortes, entre 
outras situações. A hierarquia das necessidades, 
de Maslow, aqui muito bem explicada. As pessoas, 
quando as suas necessidades que estão na base 
da sobrevivência são ameaçadas, tais como as 
fisiológicas (comida, água, sono...) e de seguran-
ça, rapidamente mudam de registo. É um livro que 
retrata a crueldade do ser humano, colocando em 
discussão muitos aspetos éticos e morais. O pró-
prio autor escreveu “Este é um livro francamente 
terrível com o qual eu quero que o leitor sofra tanto 
como eu sofri ao escrevê-lo. Nele se descreve uma 
longa tortura. É um livro brutal e violento e é simul-
taneamente uma das experiências mais dolorosas 
da minha vida. São 300 páginas de constante afli-
ção. Através da escrita, tentei dizer que não somos 
bons e que é preciso que tenhamos coragem para 
reconhecer isso.” Escrito em 1995, assenta tão 
bem nos dias que vivemos, a propósito do cenário 
pandémico Covid 19... Quem não se lembra, há 
um ano atrás, das corridas aos supermercados e 
da compra desenfreada do papel higiénico? Imagi-
nem se tivéssemos perdido a visão...  Que escre-
veria José Saramago, se estivesse entre nós?
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NOTÍCIA

SUGESTÃO
CULTURAL
DO ISCAL

Resultado de uma parceria com a Associação Portuguesa de Seguradores, foi lançado 
o Curso de Especialização em Contabilidade, Fiscalidade e Planeamento no Setor 
Segurador. O curso foi desenhado tendo em vista suprir as necessidades formativas 
especificas deste setor e dos seus profissionais bem como analisar o impacto das mais 
recentes alterações normativas.

O programa formativo assenta em módulos interdependentes realizados a distância, 
complementados com um workshop presencial final. Este curso permite a atribuição de 
créditos aos Contabilistas Certificados por parte da Ordem dos Contabilistas Certifica-
dos – OCC.

Toda a informações sobre o Curso de Especialização em Contabilidade, Fiscalidade e 
Planeamento no Setor Segurador AQUI!

https://www.apseguradores.pt/pt/academia-home/cursos/curso?uid=5DFA931A-B151-4652-BAEF-C33DE0FF1F83


RUBRICA LIGA-TE! 
PARA ALÉM DO ISCAL 
CELEBRA O SEU
1.º ANIVERSÁRIO
“Liga-te! Para além do ISCAL” celebra o seu primeiro aniversário. Ao longo do ano des-
vendamos, na rúbrica quinzenal, o que move os estudantes fora do ISCAL. Vinte e qua-
tro testemunhos onde demos conhecer o seu “outro lado” como a música, o desporto, 
a fotografia e outros interesses/hobbies favoritos.

Para o ISCAL, todos são especiais com a sua individualidade, por isso iremos continuar 
a partilhar mais histórias desta grande família.  

FICA ATENT@ ao Instagram do ISCAL! O LIGA-TE! continuará a revelar o que move os 
estudantes do ISCAL.

NOTÍCIA

NOTÍCIA

REGULAMENTOS
ISCAL | IPL

ARTIGO DE DOCENTES 
DO ISCAL ACEITE
PARA PUBLICAÇÃO NA
EUROPEAN BUSINESS 
ORGANIZATION LAW 
REVIEW

FINANCIOMANETO
NO ÂMBITO DO
PROGRAMA
IMPULSO ADULTO

Foi publicado em Diário da Republica o Regu-
lamento das Áreas Científicas e Departamentais 
do ISCAL. O referido regulamento pode ser con-
sultado AQUI!.

O artigo dos docentes Maria Manuela Domin-
gos e Carlos Manuel Pinheiro, em co-autoria 
com o professor Nelson Santos António (ISC-
TE-IUL) foi aceite para publicação na European 
Business Organization Law Review. 

Na sequência da candidatura ao PRR (Programa 
Impulso Adulto) com o objetivo de implementar 
oferta de formação pós-graduada, foi atribuído 
ao ISCAL, o montante de aproximadamente 
700.000€, para os anos de 2022 a 2025.

ACADÉMICO

https://www.iscal.ipl.pt/sites/default/files/2021-11/Despacho%20n.º%2011473_2021%20-%20Regulamento%20das%20Áreas%20Cient%C3%ADficas%20e%20Departamentais%20do%20ISCAL.pdf


SEMINÁRIOS DE
INTERNACIONALIZAÇÃO
ISCAL 2021

EVENTO

Dia 19 de novembro deu-se início aos Seminários de Internacionalização que contaram 
com a participação do Presidente do ISCAL, Professor Orlando da Costa Gomes, na 
sessão de abertura solene.

Os seminários decorrem no âmbito da Licenciatura em Comércio e Negócios Interna-
cionais, organizados pelos professores do ISCAL Margarida Piteira e Fernando Miguel 
Seabra.

Seminário 1 | Portugal e o Comércio Internacional
Seminário 2 | Cultura e Negociação
Seminário 3 | Internacionalização e Estratégia 
Seminário 4 | Apoios e Oportunidades para a Internacionalização
Seminário 5 | Internacionalização e Gestão de Carreiras 



A EXPERIÊNCIA 
DO PROGRAMA
ERASMUS+
NO ISCAL
PELOS OLHOS DE ANA MORATTORI

Ana Morattori vive em Espanha e escolheu o ISCAL para realizar o sonho de fazer 
Erasmus+. Vem da Universidade de Sevilha e está no último ano de Economia. “Este é 
o meu último semestre. Vou terminar (o curso) aqui no ISCAL”, conta-nos a jovem.

Em janeiro de 2020, Ana foi estudar para o Brasil durante um semestre através do 
programa Intercâmbio e revela que foi nessa altura que se apaixonou e aprendeu a do-
minar o português. “Cheguei sem saber nada de português. Como na universidade 
ninguém falava inglês e as aulas eram todas em Português, tive que aprender a 
falar”, diz. 

Dois meses depois, viu-se obrigada a regressar a casa devido à pandemia de CO-
VID-19 e, embora tenha realizado o semestre online, confessa que sentiu que tinha 
uma “dívida” com o português. “Foi isso e a curiosidade em saber mais sobre Portu-
gal que me fez colocar Lisboa como a minha primeira opção para fazer Erasmus+”.

A jovem destaca a disciplina Projeto de 
Simulação em Negócios Internacionais e 
confessa-nos: “Estou fascinada que o 
instituto tenha investido neste recurso 
onde podemos aprender muitas partes 
de um negócio real simplesmente ‘jo-
gando’. Sem dúvida, aprendi mais em 
alguns meses do que em muitos anos”. 
O ISCAL para si é um Instituto Superior 
muito próximo, em que os alunos têm a 
oportunidade de passar o seu tempo livre 
com os amigos na cave a jogar bilhar ou 
matraquilhos. “A comida da cantina é de-
liciosa e muito barata e as turmas são pe-
quenas e isso faz, do meu ponto de vista, 
aprender melhor”, diz.

Consulte a entrevista completa AQUI!

ACADÉMICO | TESTEMUNHO

https://www.iscal.ipl.pt/ana_morattori


MANAGEMENT TALKS GIRLUP ISCAL

ISCAL FMC

ISCAL JBS

NECNI

O ISCAL Financial Markets Club (FMC) é um 
clube focado na área dos mercados financeiros. 
Realizando eventos formativos e aplicando capi-
tais virtuais, os seus principais objetivos são: a 
formação prática dos membros, proporcionan-
do-lhes uma maior competitividade e exponen-
ciando oportunidades futuras e a aplicação de 
capitais reais, enraizando, consequentemente, o 
interesse e o gosto pelos mercados, na cultura 
do ISCAL.

SITE | LINKEDIN | INSTAGRAM

A Management Talks (Mgt) é uma associação 
composta por estudantes universitários, motiva-
dos e ambiciosos, que têm como missão levar o
conhecimento entre as vidas académica e profis-
sional ao máximo número de pessoas possível. 
Assim, são realizados eventos e formações cen-
tradas na área empresarial, como entrevistas a 
empreendedores ou apresentar diversas empre-
sas. Sendo também, cumpridos valores sociais e 
ecológicos.

SITE | INSTAGRAM | LINKEDIN | YOUTUBE

O principal objetivo da Girl Up ISCAL é sensibilizar 
a comunidade estudantil através de eventos, cam-
panhas online e publicações nas redes sociais, 
para um tema tão interseccional e atual como 
a igualdade de género que, visto de uma pers-
petiva mais geral, explora e aprofunda a relação 
da opressão feminina com assuntos tais como a 
sexualidade, política, capitalismo, ambientalismo, 
saúde mental, a luta racial, entre outros. 

FACEBOOK | INSTAGRAM

A ISCAL Junior Business Solutions é uma Junior 
Iniciativa, que tem por objetivo estabelecer uma 
maior relação entre os estudantes do ISCAL e o 
mercado de trabalho. Ao entrarem no movimento 
terão a oportunidade de conhecer alunos do IS-
CAL de backgrounds distintos, de idades diferen-
tes e de diversos cursos com enorme vontade de 
aprender, explorar as suas capacidades e aplicar 
o conhecimento obtido no meio académico. 

INSTAGRAM | LINKEDIN | LINKTREE

Demarcam-se como um núcleo dinâmico que 
pretende ajudar os outros em todos os pontos 
que considerem relevantes e essenciais, tais 
como: desenvolver a cooperação entre estu-
dantes deste curso e da nossa muy nobre ins-
tituição. São o primeiro núcleo formado para a 
licenciatura de Comércio e Negócios Internacio-
nais e pretendem que se mantenha vivo todo o 
testemunho de ano para ano que se celebre.

INSTAGRAM | FACEBOOK | LINKEDIN

ASSOCIATIVISMO ISCAL

O Mundo em constante mudança obriga-nos 
hoje, mais do que nunca, a encontrar respostas 
quase imediatas aos desafios da sociedade em 
que vivemos. É com este espírito crítico que os 
jovens podem hoje começar a mudar o ama-
nhã. É esta a importância do associativismo 
juvenil e a relevância dos projetos/associações 
que têm vindo a ser criados/as no ISCAL.

PARA MAIS INFORMAÇÕES CONSULTAR:
https://www.iscal.ipl.pt/associativismo

https://iscalfmc.wixsite.com/iscalfmc
https://linkedin.com/company/iscalfinancialmarketsclub/
https://www.instagram.com/iscalfmc/
https://marketingmgttalks.wixsite.com/managementtalks
https://www.instagram.com/mgt.talks/
https://www.linkedin.com/company/management-talks
https://www.youtube.com/channel/UCNApsoXemhPQybczHx-dQSA
https://www.facebook.com/girlup.iscal/
https://www.instagram.com/girlup.iscal/
https://www.instagram.com/iscaljbs/
https://www.linkedin.com/company/35709943/admin/
https://linktr.ee/iscaljbs
https://www.instagram.com/necniscal/
https://www.facebook.com/necniscal
https://www.linkedin.com/company/necniscal/


ESTRATÉGIAS DE
PREVENÇÃO
E CONTROLO

EVENTO

No passado dia 9 de dezembro, pelas 17h, decorreu a conferência sobre Estratégias 
de Prevenção e Controlo, via zoom. 

PAINEL I
MELHORAR O CONHECIMENTO, A FORMAÇÃO E AS PRÁTICAS INSTITUCIONAIS

PAINEL II
PREVENIR E DETETAR OS RISCOS DE CORRUPÇÃO 

O evento com co-organização ISCAL, OCC, OBEGEF e CEDIS contou com a partici-
pação dos docentes do ISCAL - Fábio Albuquerque, Clotilde Palma e Pedro Roque. 
Contou ainda com o allumni ISCAL e Investigador do CEDIS, Patrick Pitta Simões 
como orador.

Online
via 

zoomPrograma

17h00 • Abertura
Paula Franco, Bastonária da OCC

17h10 • Painel I 
MELHORAR O CONHECIMENTO, A FORMAÇÃO E AS PRÁTICAS INSTITUCIONAIS
Cidadania Ativa para a Integridade
Clotilde Celorico Palma, Professora Coordenadora do ISCAL

Produzir e Divulgar Conhecimento para Agir Bem
Sofia Barraca, Editora do Grupo Almedina

Ética, Transparência e Integridade
António João Maia, Presidente do OBEGEF

Moderação
Fábio Albuquerque, Professor do ISCAL

17h50 • Painel II 
PREVENIR E DETETAR OS RISCOS DE CORRUPÇÃO 
Public Compliance O�cer
Patrick Pitta Simões, Investigador do CEDIS

A Auditoria como Estratégia de Combate à Corrupção
Fátima Geada, Presidente do IIA Portugal – IPAI

O Papel da Auditoria Forense
Pedro Roque, Professor do ISCAL

Whistleblowing como Mecanismo de Governo das Sociedades
Abel Sequeira Ferreira, Diretor Executivo da AEM - Associação de Empresas Emitentes de Valores Cotados em Mercado

O Envolvimento da Sociedade Civil
Susana Coroado, Presidente da Transparência Internacional Portugal – TI PT

Moderação
Filipe Pontes, Membro da Direção do OBEGEF

Dia Internacional 
contra a Corrupção

9 dezembro 2021 • 17h

ESTRATÉGIAS 
DE PREVENÇÃO 
E CONTROLO

CONFERÊNCIA ONLINE

ID da reunião
826 1323 3512

Senha de acesso 
444555
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NOTÍCIA

PARTICIPAÇÃO NO DIA 
INTERNACIONAL
CONTRA A CORRUPÇÃO 

O ISCAL comemora o dia internacional contra 
a corrupção. Iniciativa anticorrupção da APEE - 
Associação Portuguesa de Ética Empresarial e 
da GCNP – Global Compact Network Portugal.

AGENDA
ISCAL

AGENDA

11 DE DEZEMBRO
WORKSHOP: “AS SÉRIES SOBRE EM-
PRESAS QUE NÃO PODES PERDER” 

14 DE DEZEMBRO
ODS16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUI-
ÇÕES EFICAZES

O GASODUTO VIRTUAL DE GÁS NA-
TURAL PORTUGUÊS. UM CASO DE 
ESTUDO INTERNACIONAL

https://www.youtube.com/watch?v=V59uN8AKcVE
https://www.iscal.ipl.pt/eventos/workshop-series-sobre-empresas-que-nao-podes-perder
https://www.iscal.ipl.pt/eventos/workshop-series-sobre-empresas-que-nao-podes-perder
https://www.iscal.ipl.pt/eventos/ods16-paz-justica-e-instituicoes-eficazes
https://www.iscal.ipl.pt/eventos/ods16-paz-justica-e-instituicoes-eficazes
https://www.iscal.ipl.pt/eventos/o-gasoduto-virtual-de-gas-natural-portugues-um-caso-de-estudo-internacional
https://www.iscal.ipl.pt/eventos/o-gasoduto-virtual-de-gas-natural-portugues-um-caso-de-estudo-internacional
https://www.iscal.ipl.pt/eventos/o-gasoduto-virtual-de-gas-natural-portugues-um-caso-de-estudo-internacional
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