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ISCAL COORGANIZA 
MESA REDONDA NO
6.º ANIVERSÁRIO
DA ALIANÇA ODS 
PORTUGAL
Aliança ODS Portugal comemorou o seu 6.º Aniversário, uma iniciativa da  Global Com-
pact Network Portugal em parceria com a Associação Portuguesa de Ética Empresarial.
Em plena “Década de Ação”, o 6.º Aniversário da Aliança ODS Portugal foi dedicado ao 
tema: Agenda 2030 | Ação pelos ODS.

O ISCAL participou no evento com a coorganização da Mesa Redonda:
“Ações Ambientais em Instituições de Ensino Superior” 

Oradores:

Ana Ferreira, Instituto Politécnico de Coimbra (vice-presidente)
António Curado, Instituto Politécnico de Viana do Castelo (pró-presidente)
Carlos Mata, Instituto Politécnico de Setúbal (vice-presidente)
Maria João Escudeiro, Instituto Politécnico de Lisboa (vice-presidente)
Margarida Gomes, Associação Bandeira Azul da Europa - ABAE

Moderadores:

- Fernando Miguel Seabra (ISCAL IPL)
- Maria Luísa Silva  (ESCE IPS)

JOÃO NASCIMENTO
GABINETE DE INFORMÁTICA

Faz parte da equipa do Gabinete de In-
formática e a sua caminhada no ISCAL já 
soma 7 anos. Este é o João Nascimento. 
Com um vasto currículo, João entrou 
para o Instituto através de Mobilidade. 
“Entrei por processo de mobilidade do 
Ministério da Cultura para aqui”, come-
ça por contar-nos. Com um caminho 
traçado entre Cultura e Educação, João 
revela-nos ter sido docente antes de ir 
trabalhar para o Ministério. “Fui profes-
sor de Matemática no 3.º Ciclo do En-
sino Básico e Secundário durante três 
anos. Mais tarde ingressei no Ministério 
da Cultura, onde permaneci durante 27 
anos. No meio, ainda estive destacado 
em comissão de serviço como assessor 
durante quatro anos na Lisboa 94 - Ca-
pital Europeia da Cultura. Há sete anos, 
por extinção do meu serviço, tive que 
procurar outro local para seguir a mi-
nha carreira”. Foi nesse momento que 
o ISCAL apareceu como opção na sua 
vida. “Por ser um ambiente académico 
e pela localização, escolhi o ISCAL”, diz.  
Hoje, João afirma que dois dos pontos 
fortes do nosso Instituto são o ambiente 
entre colegas e a localização acessível a 
todos. “É um Instituto com mérito e re-
conhecimento”, completa o funcionário. 
“Quando entrei no ISCAL deparei-me 
com um ambiente académico comple-
tamente diferente daquele a que estava 
habituado”. Passados estes sete anos, 
João Nascimento considera que o IS-
CAL tem apresentado uma grande pro-
gressão e que se tem adaptado a esta 
evolução. “Progressivamente senti que o 
ISCAL facilmente já se tinha adaptado a 
mim e eu também me fui adaptando ao 
ISCAL. Foi uma adaptação mutua”, diz 
sorridentemente. “O ISCAL evoluiu não 
só em termos de imagem e de proces-
sos, mas também a nível do atendimento 
e da informatização, tanto no suporte de 
backoffice como no atendimento exter-
no, evoluiu muito. A visibilidade do IS-
CAL tem melhorado imenso nos últimos 
anos”. Questionado sobre as melhores 
recordações que por aqui passou, o is-
calino relembra “o convívio entre as pes-
soas. O ambiente é ótimo”. A rir remata: 
“Se tivesse de definir o ISCAL numa pa-
lavra seria interessante”. 

TESTEMUNHO

EVENTO



SUGESTÃO
CULTURAL
DO ISCAL

Existe algo de diferente na leitura. Ela é uma ex-
periência, muitas vezes a médio e longo prazo, 
que destrava memórias e cria novas, que nos 
leva para lugares interiores que talvez nunca te-
nhamos imaginado explorar. O livro é uma obra 
acabada sempre inacabada porque está sempre 
aberta às iniciativas de leitores diversos, dotados 
de competências culturais distintas em diferentes 
situações sociais. Na tentativa de corresponder 
ao desafio que me foi proposto, escolhi o livro 
‘A Grande Mudança – Origem e História do 
Pensamento Moderno’ de Stephen Greenblatt, 
professor na Universidade de Harvard, galardoa-
do com várias distinções académicas. É um livro 
apaixonante e cativante sobre a descoberta de 
um manuscrito que mudou o rumo da História. A 
partir do relato do encontro e divulgação do livro 
de Lucrécio ‘Da Natureza das Coisas’ (De Rerum 
Natura), podemos traçar a origem e a história do 
pensamento moderno. As ideias revolucionárias 
sucederam-se e marcaram o espírito da Renas-
cença, inspirando artistas e pensadores, de Bo-
ticelli a Galileu, passando, mais tarde, por Freud, 
Darwin e Einstein e moldaram o mundo tal como 
hoje o conhecemos. A descoberta deste livro al-
terou tudo na Europa. Estávamos no século XV. 
Num mosteiro remoto, um homem retira de uma 
prateleira cheia de pó um manuscrito antigo. Tra-
ta-se de Poggio Bracciolini, o maior caçador de 
livros do Renascimento, que percebe, com um 
enorme entusiasmo, a importância do que aca-
bara de descobrir: o antigo poema de Lucrécio, 
De Rerum Natura, que esteve praticamente per-
dido durante mais de mil anos. Poggio encontra-
ra um belíssimo poema sobre as mais perigosas 
das ideias: que o universo funciona sem a ajuda 
dos deuses, que o temor religioso é prejudicial à 
vida humana, que o prazer e a virtude não são 
opostos e que a matéria é constituída por minús-
culas partículas em movimento sem fim e que 
colidem aleatoriamente. A partir de Lucrécio, a 
ciência moderna construiu um mundo novo. Lu-
crécio procurava que os homens do seu tempo 
se libertassem das angústias e sofrimentos que 
os sobrecarregavam: contra os temores impos-
tos pelas superstições religiosas, afirmava que 
não se deve temer a morte nem os castigos que 
nos esperariam após ela. Nos novos tempos 
científicos, já poucos temem esses castigos, 
mas continuamos a temer a morte. Ao contrá-
rio do que Lucrécio esperaria, um conhecimento 
mais aprofundado da natureza não nos libertou 
deste medo, agora envolto em novas supersti-
ções: a de que a doença e a morte não são na-
turais e devem ser evitadas a todo o custo; a de 
que essa é a maior conquista da modernidade; 
a de que, por fim, o progresso tecnológico nos 
levará a uma nova condição de transhumanos. 
O mais maravilhoso é a forma como Stephen 
nos leva em viagem pelas penumbras do sécu-
lo XV – avançando e recuando até Alexandria (à 
destruição da biblioteca e à morte de Hipátia), 
até Roma (onde se criaram bibliotecas públicas), 
à invenção do papiro, à obsessão de Petrarca 
com os clássicos latinos ou aos escritos de Cí-
cero. De todo esse mundo ficaram livros – e é 
de livros que este livro é feito: de paixões e ob-
sessões sobre o seu desaparecimento, as suas 
cópias, a sua proibição e as fogueiras que acen-
deram. Uma leitura ideal para o inverno, um guia 
da alegria e do perigo de ler.

SUGESTÃO

HELDER MARTINS

WORKSHOP
BALANCED SCORECARD 
E TABLEAU DE BORD
No dia 4 de janeiro de 2022, pelas 11h30, realizou-se um workshop subordinado ao 
tema “Balanced Scorecard e Tableau de Bord”, através do Google Meet. Este evento 
contou com os oradoras Marcelo Valinhas Ribeiro e Tiago Allen Valente da empresa 
PwC Portugal. Esta iniciativa teve como destinatários os alunos da UC de Planeamen-
to e Controlo Financeiro da Licenciatura em Finanças Empresariais.

EVENTO

SEMINÁRIO ABERTO A TODA A COMUNIDADE ISCAL
(Primazia aos alunos da UC de Planeamento e Controlo Financeiro)

OBTER LINK DE ACESSO AO WORKSHOP
ENVIANDO UM EMAIL PARA AMRODRIGUES@ISCAL.IPL.PT

UNIDADE C URRICULAR - PLANEAMENTO E CONTROLO FINANCEIRO
 LICENCIATURA EM FINANÇAS EMPRESARIAIS

PROFESSORA ALEXANDRA DOMINGOS

WORKSHOP 

BALANCED
SCORECARD E

TABLEAU DE BORD
4 DE JANEIRO 2022 | ONLINE | 11H30

ORADORES:
MARCELO VALINHAS RIBEIRO
PwC Portugal
Performance Management Manager

TIAGO ALLEN VALENTE
PwC Portugal
Consultant | Management Consulting



POLITÉCNICO 
DE LISBOA COM 
CARTA ERASMUS 
PARA O ENSINO 
SUPERIOR
RENOVADA
A candidatura do Politécnico de Lisboa à renovação da Carta Erasmus, para o ensino 
superior para o período 2021-2027, foi aprovada e concedida pela Comissão Europeia 
para o período de vigência do programa. A Carta Erasmus para o ensino superior 
configura um quadro geral de qualidade para as atividades de cooperação europeia 
e internacional das instituições de ensino superior no âmbito do Programa Erasmus+.
Trata-se de um requisito prévio e obrigatório para todas as instituições de ensino su-
perior de um país do programa, que pretendam participar em ações com a compo-
nente  de mobilidade individual para fins de aprendizagem e/ou na cooperação para 
a inovação e boas práticas no âmbito do Erasmus+. Esta certificação no âmbito da 
cooperação europeia e internacional ao nível do ensino superior permite que o Instituto 
Politécnico de Lisboa possa dar continuidade ao seu plano estratégico de internacio-
nalização e cooperação.

CANDIDATURAS
AO PROGRAMA
DE MOBILIDADE
ERASMUS+

HORÁRIO
DIVISÃO ACADÉMICA
/ TESOURARIA

Encontram-se abertas as candidaturas ao Pro-
grama de mobilidade Erasmus +, para estudan-
tes outgoing, até ao dia 24 de fevereiro de 2022. 
A candidatura deverá ser realizada através do 
Portal de Mobilidade do IPL, com as credenciais 
de acesso do Portal Académico. 

Para mais informações, por favor, consultar - 
Mobilidade de alunos outgoing

Informamos toda a comunidade que o atendi-
mento da Divisão Académica e da Tesouraria 
sofreu alterações. Mais informações AQUI!

NOTÍCIA
NOTÍCIA

INSTITUCIONAL

https://www.iscal.ipl.pt/internacional/mobilidade-de-estudantes-outgoing
https://www.iscal.ipl.pt/horarios-atendimentohttp://AQUI


NOTÍCIAISCAL ENTRE AS SEIS 
ESCOLAS DO IPL
RECONHECIDAS COMO 
ECO-ESCOLAS
O ISCAL, Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa, voltou a ser 
congratulado, pela segunda vez consecutiva, com o galardão Bandeira Verde, no âm-
bito do projeto Eco-Escolas.  A cerimónia teve lugar, no dia 21 de dezembro de 2021, 
nos Serviços da Presidência do Politécnico de Lisboa (IPL).

O Instituto e mais seis escolas do IPL foram reconhecidas pela Associação Bandeira 
Azul da Europa (ABAE) por promoverem iniciativas de comunicação que visam trans-
formações de ordem social, económica e cultural no que diz respeito à sustentabili-
dade e ao ambiente, contribuindo assim para o sucesso do Eco-Politécnico. Além da 
entrega dos Galardões, foi ainda entregue os certificados aos projetos premiados.

Na cerimónia, o presidente do Politécnico de Lisboa, Elmano Margato, aproveitou para 
agradecer o contributo de todos aqueles que têm trabalhado as questões da susten-
tabilidade na qual o próprio instituto tem vindo a realizar investimentos concretos, no-
meadamente ao nível da eficiência energética, da mobilidade elétrica e da associação 
a programas neste âmbito, como o de consumo de água da torneira promovido pela 
EPAL. Assim, fruto do trabalho colaborativo com as diversas unidades orgânicas, o 
Politécnico de Lisboa é hoje um dos maiores Eco-Politécnicos do país. 

Certificado Eco-Escolas 2020/2021

EVENTO

DIA EUROPEU DA
PROTEÇÃO DE DADOS

No dia Dia Europeu da Proteção de Dados, 28 
de janeiro, lembramos algumas dicas sobre a 
melhor forma de proteger os seus dados pes-
soais. De ano para ano, com a evolução da era 
digital, também há uma evolução das atividades 
cibernéticas criminosas. Desde logo, deve ter 
atenção a quem e/ou onde fornece os seus da-
dos pessoais. Ao preencher qualquer formulário 
ou ao criar uma conta de utilizador, por exemplo, 
indique apenas as informações estritamente ne-
cessárias. Nunca envie informação confidencial, 
como palavras-passe ou código PIN do cartão 
bancário, através da internet (chat, e-mail, entre 
outros) ou do telemóvel. No que diz respeito às 
redes sociais, tenha cuidado com as amizades 
que aceita. Reveja as configurações de privaci-
dade para garantir a sua segurança e privacida-
de na Internet. Defina com cautela, quem pode 
ver os conteúdos que partilha. Leia os aspetos 
mais importantes dos Termos e Condições. Evite 
divulgar informações que indiquem a sua locali-
zação. Recorde-se que ao publicar fotos das fé-
rias num determinado local, revela estar ausente 
da residência habitual, o que é desaconselhado 
pela PSP. Não utilize redes Wi-Fi públicas ou 
dispositivos partilhados por várias pessoas para 
fazer compras, pagamentos ou aceder ao ho-
mebankig. As hipóteses de expor os seus dados 
pessoais são maiores. Sempre que possível, use 
o seu próprio computador ou smartphone e re-
corra à sua rede móvel. Além disso, instale pro-
gramas de segurança, como antivírus, spyware 
e firewal, e mantenha o software dos seus dis-
positivos sempre atualizado. Mude regularmente 
as suas senhas e não use os mesmos dados 
de acesso (nome de utilizador e palavra passe) 
em diferentes contas. 28 de janeiro foi a data 
instituída em 2006 com o objetivo de aumentar 
a consciência das pessoas relativamente à im-
portância da privacidade e promover a proteção 
dos dados pessoais, já que foi a 28 de janeiro de 
1981 que se estabeleceu a Convenção 108 do 
Conselho da Europa, “para a proteção das pes-
soas relativamente ao tratamento automatizado 
de dados de carácter pessoal”.

https://www.iscal.ipl.pt/sites/default/files/2021-12/Certificado_BandeiraAzul.pdf


A ESCASSEZ DE ÁGUA 
NO SUL DA EUROPA:
DESAFIOS E SOLUÇÕES
AMPARO SERENO | DOCENTE DO ISCAL
A era dourada dos grandes empreendimentos hídricos já lá vai. A aposta deve 
agora passar pelo controlo e poupança da água, pela luta contra a poluição e 
também através da nova economia circular aplicada ao setor hídrico.

Parece um dejá-vu, mas ainda na semana passada demos de caras com uma notícia 
que aparenta ser velha: 94% do país atravessa uma seca meteorológica. É que, os 
dias de céu azul intenso ou de nuvens que prometem chuva, mas que o vento leva 
impedindo o cumprimento da promessa, sucedem-se imperturbáveis. Sobretudo nas 
Regiões do Sul, Algarve e Alentejo, os anos anormalmente secos parecem “o novo 
normal” desde finais do século passado. Todavia, o pior é que esta perceção não as-
senta apenas num sentimento coletivo.

De acordo com os dados oficiais: a água em Portugal reduziu-se 20% nos últimos 20 
anos. Cenário este que tenderá a agravar-se no futuro como consequência das alte-
rações climáticas.

Mas este fenómeno, não afeta apenas Portugal, antes constitui um “mal comum” de 
todas as Regiões do Sul da Europa, para o qual, como refere o European Institute of 
Innovation and Technology (EIT), urge procurar soluções. Neste sentido, o mais recen-
te estudo do EIT sobre a matéria, o “White Paper: Innovative solutions to cope with 
Water Scarcity”, aponta os caminhos a seguir. No entanto, a problemática é complexa 
e multifacetada, pelo que o Instituto começa por reconhecer que: “There are no silver 
bullet solutions”.

Ou seja, não há uma solução milagrosa, mas antes uma abordagem combinada de so-
luções tecnológicas, económicas, políticas, sociais e, sobretudo, ambientalmente sus-
tentáveis. Por outras palavras, a era dourada dos grandes empreendimentos hídricos 
já lá vai. Não quer isto dizer que não sejam construídas novas obras hidráulicas, mas 
que as mesmas devem ser minimizadas, ao passo que se deve apostar: por um lado, 
no controlo e poupança da água; por outro, no aumento da disponibilidade da água 
mediante a já clássica luta contra a poluição, mas também através da nova economia 
circular aplicada ao setor hídrico.

O primeiro, consegue-se mediante os “smart tool waters”, ou seja, melhorando os 
mecanismos de medição, controlo e monitorização da real disponibilidade de água 
que permitam fazer a ponte entre a procura e a oferta, bem como o acesso em tempo 
real e por meios digitais a esta informação, tanto pelos gestores da água, como pelos 
utilizadores...

Artigo completo - Jornal Económico

NEWSLETTER
ISCAL 2021

DIA INTERNACIONAL 
DA EDUCAÇÃO

Esta é uma edição comemorativa da Newsletter
do ISCAL que celebra mais um ano de existên-
cia. Dois anos, 24 newsletters, a informar toda
a comunidade. Entre testemunhos, artigos de 
opinião a divulgação de eventos e notícias, esta 
newsletter sintetiza tudo aquilo que de mais rele-
vante ocorreu no ano de 2021, dando a conhe-
cer o trabalho desenvolvido por toda esta família.
Boas leituras!

No dia 24 de janeiro, celebrámos o Dia Interna-
cional da Educação: Data proclamada pela As-
sembleia Geral das Nações Unidas para celebrar 
o papel da educação para a paz e o desenvol-
vimento. A educação é um direito humano, um 
bem inalienável e uma responsabilidade pública. 

OPINIÃO

NOTÍCIA

NOTÍCIA

https://jornaleconomico.pt/noticias/a-escassez-de-agua-no-sul-da-europa-desafios-e-solucoes-838280?fbclid=IwAR2GLRnljj8qzPs919sBWPGFXfpuXeHAbzYuswwfjBKcc6txALUJS4kL7aY
https://www.iscal.ipl.pt/sites/default/files/2022/2022-01/NEWSLETTER%20ISCAL%2012_web.pdfhttp://edição comemorativa da Newsletter do ISCAL
https://www.iscal.ipl.pt/sites/default/files/2022/2022-01/NEWSLETTER%20ISCAL%2012_web.pdfhttp://edição comemorativa da Newsletter do ISCAL


ASSOCIA-
TIVISMO
ISCAL

GIRL UP ISCAL ISCAL FMC

NEWSLETTER JANEIRO
GIRL UP ISCAL 
FEMICÍDIO

O femicídio refere-se ao homicídio praticado 
contra o género feminino de uma maneira geral. 
O primeiro femicídio de 2022 registado em Por-
tugal deu-se a 3 de janeiro, onde uma mulher foi 
encontrada morta. Esta era vítima de violência 
doméstica e o seu agressor já a tinha ameaçado 
de morte publicamente.

Relativamente aos dados estatísticos recolhidos 
no ano de 2021, o número de femicídios dimi-
nuiu face a 2020, para 23 mulheres, das quais 
13 foram em contexto de intimidade, compara-
tivamente às 30 mulheres mortas, das quais 16 
foram em contexto de intimidade. Contudo, isto 
é uma realidade vivida por milhões de mulheres 
em todo o mundo e por isso mesmo, caso es-
tejas a passar por uma situação de violência ou 
conheças alguém que precise de ajuda contac-
ta:

Serviços de Informação às Vítimas de Violência 
Doméstica: 800 202 148
APAV: 116 006
Linha Segura: 800 219 090
Autoridades Locais: 112

NOVIDADES 

Estamos a recrutar! 
Existem três departamentos aos quais te pode-
rás candidatar: eventos, comunicação ou de-
sign. Caso estejas interessad@ em saber mais 
sobre este tipo de assuntos e és uma pessoa 
que quer lutar por um mundo mais igualitário te-
rás oportunidade de o fazer inscrevendo-te atra-
vés do link que está disponível na bio do nosso 
instagram.

PRIMEIRA NEWSLETTER ISCAL FMC!

De acordo com o objetivo de aumentar o co-
nhecimento prático e atual de todas as matérias 
envolventes aos mercados financeiros nos seus 
membros e em toda a comunidade iscalina, o 
ISCAL FMC vai lançar a sua primeira Newsletter.

Nesta primeira newsletter serão apresentadas 
as funções da nossa organização e os vários 
departamentos que a constituem, bem como 
dois artigos sobre assuntos prementes, escritos 
por dois dos nossos membros. Será ainda ini-
cializada uma rúbrica chamada FMC’s Express 
Teaching Moment, que tem como objetivo expli-
car certos conceitos complexos dos mercados 
financeiros de uma forma sucinta e descompli-
cada, para que sejam facilmente compreendidos 
por todos.

Nesta primeira edição, o Express Teaching Mo-
ment (ETM) será sobre NFTs: o que são e para 
que servem. Se tens interesse nas áreas dos 
criptoativos e queres perceber um pouco melhor 
como funcionam, corre para a nossa newsletter 
para aprenderes mais!

Aproveita e segue-nos nas nossas redes sociais, 
para que nunca percas updates ou lançamentos 
de novas edições de Newsletters!

Linkedin | Instagram | Newsletter

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 amanhã. É esta a im-
portância do associativismo juvenil e a relevância 
dos projetos/associações que têm vindo a ser 
criados/as no ISCAL.

https://www.instagram.com/girlup.iscal/http://osso instagram
https://www.instagram.com/girlup.iscal/http://osso instagram
https://www.linkedin.com/company/iscalfinancialmarketsclub/http://Linkedin
https://www.instagram.com/iscalfmc/http://Instagram
https://iscalfmc.wixsite.com/iscalfmc/post/january-2022http://Newsletter
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