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V FÓRUM
NACIONAL PARA
A DIVERSIDADE
E INCLUSÃO
A Associação Portuguesa para a Diversidade e Inclusão (APPDI) promoveu nos dias 22 e 
23 de fevereiro, o V Fórum Nacional para a Diversidade e Inclusão intitulado Diversidade 
em Perspetiva & Perspetivas de Diversidade, com o apoio do BNP Paribas.

O ISCAL enquanto entidade signatária da Carta Portuguesa para a Diversidade marcou 
presença com o Coordenador do Programa Eco-Escolas do ISCAL numa moderação 
das mesas no dia 23 de fevereiro com a temática: A diversidade de nacionalidades nas 
Instituições de Ensino Superior.

Este ano deu-se principal atenção à diversidade de origem (nacionalidade e étnico-ra-
cial), contando com diferentes perspectivas de integração ao nível das empresas, eco-
nomia social e educação.

LILIANA GONÇALVES
GABINETE DE RELAÇÕES PÚBLI-
CAS, COMUNICAÇÃO E IMAGEM

Chama-se Liliana Gonçalves, está no 
ISCAL desde outubro de 2020 e per-
tence ao Gabinete de Relações Públi-
cas, Comunicação e Imagem (GRPCI). 
Sumariamente, a sua atividade no IS-
CAL passa pela divulgação de matéria 
importante para a comunidade Iscalina: 
“Desde eventos e informações no site, 
via email e redes sociais do instituto a 
toda a logística de comunicação com 
os estudantes e empresas parceiras”. 
Licenciou-se em Comunicação social 
em Coimbra, mas foi em Lisboa que 
deu os primeiros passos no jornalis-
mo, na Agência Lusa, acabando por 
ficar pela capital onde, indiretamente, 
começava já a sua ligação à família Po-
litécnico de Lisboa, tendo finalizado o 
mestrado em Jornalismo na ESCS. Du-
rante o seu percurso profissional Liliana 
especializou-se na área da infografia e 
multimédia passando por diversos jor-
nais de renome como o jornal Expresso, 
Correio da Manhã ou na revista Máxima. 
Acrescenta que, após procurar outros 
locais para trabalhar, surgiu o concurso 
público a que respondeu, sem grandes 
expectativas, “por isso, posso dizer que 
foi o ISCAL que me escolheu a mim e 
não tinha como recusar.” Ainda que seja 
recente na Instituição, é com orgulho 
que Liliana Gonçalves fala do seu traba-
lho no ISCAL: “Apesar de ter chegado 
ao ISCAL numa altura “complicada” de-
vido à pandemia senti-me logo integra-
da e isso é sem dúvida um dos pontos 
mais importantes no trabalho” e acres-
centa que “o carinho e respeito entre 
todos os que trabalham para fazer do 
Instituto a referência que é hoje é sem 
dúvida um dos pontos mais fortes de 
trabalhar aqui”. Habituada a uma reali-
dade diferente no mundo do jornalismo, 
Liliana refere que “o ISCAL tem sido 
uma casa de muita aprendizagem.” Se 
tivesse de definir o ISCAL numa palavra, 
Liliana aponta: “Juventude!”.

TESTEMUNHO
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SUGESTÃO
CULTURAL
DO ISCAL

Numa altura em que se fala, pelas piores 
razões, de questões relacionadas com 
geopolítica e o futuro da atual ordem mun-
dial vigente, ocorre-me, imediatamente, re-
comendar a leitura, não de um, mas sim 
de dois livros da autoria de um reconhe-
cido jornalista britânico, de seu nome Tim 
Marshall. O primeiro livro intitula-se Prisio-
neiros da Geografia e foi publicado em 
2015 e o segundo livro intitula-se O poder 
da Geografia e foi publicado em 2021. Em 
ambos os livros, o autor procura, com re-
curso à geografia, explicar com chegamos 
aqui, em termos geopolíticos e de que for-
ma a geografia física e humana condicio-
nou, condiciona e continuará a condicionar 
fortemente as opções dos decisores polí-
ticos e o seu posicionamento no tabuleiro 
politico internacional. Baseado em aconte-
cimentos que marcaram o nosso passado 
recente, o autor permite-nos obter uma 
visão diferenciada acerca do processo de 
decisão politica e da aproximação e distan-
ciamento entre as diferentes nações, bem 
como a razão para a queda e ascensão 
destas, em termos de importância. Fazen-
do uso da sua vasta experiência no terreno 
enquanto repórter e perito em relações in-
ternacionais, o autor conduz-nos por locais 
como a Austrália, o Irão, a Arábia Saudita, 
o Reino Unido, a Grécia, a Turquia, a Etió-
pia, a Espanha, a Rússia, a China, os EUA, 
a América Latina, o Médio Oriente, a África, 
a Índia, o Paquistão, o Japão, as Coreias, 
o Ártico e até o Espaço. Através do enqua-
dramento de diversos acontecimentos, Tim 
Marshall fornece ao leitor um conjunto de 
informações que contribuem para melhor 
compreender a realidade que hoje vivemos. 
Para todos aqueles que se interessam por 
este tipo de temas e questionam aspetos 
como o porquê da ascensão da China, ou 
o posicionamento do EUA e da Rússia em 
muitos dos conflitos ou até da impossibi-
lidade de uma paz duradoura no Médio 
Oriente, fica a sugestão de umas horas de 
leitura enriquecedoras.

SUGESTÃO

PEDRO PINHEIRO
FORMAÇÃO EXCEL
COM A DELOITTE
E A MANAGEMENT 
TALKS
Nos dias 17 e 22 de Fevereiro das 10h às 13h os ISCALINOS juntaram-se à Deloitte 
e à Management Talks, para terem uma formação gratuita e com direito a Certificado! 

EVENTO



CANDIDATURAS
PARA 6.ª EDIÇÃO
DOS PRÉMIOS DO
POLITÉCNICO
DE LISBOA

O ISCAL PARTICIPOU 
NA 7.ª EDIÇÃO DA 
MAIOR FEIRA DE
MESTRADOS E PÓS-
-GRADUAÇÕES DO PAÍS

De 18 de fevereiro a 6 de março estão abertas 
as candidaturas para a 6.ª edição dos prémios 
promovidos pelo Politécnico de Lisboa. Esta ini-
ciativa tem como objetivo incentivar e valorizar 
o trabalho científico dos docentes mas também 
promover uma interação com a comunidade 
através da identificação e resolução de novos 
desafios, da partilha de conhecimentos e da dis-
seminação da ciência, da tecnologia e das artes.
 
Prémio Científico IPL/CGD
Calendarização 2022 | Edital | Regulamento

Para mais informações, AQUI!

Tivemos nesta edição 2132 alunos no dia pre-
sencial e 1015 no dia virtual, perfazendo, pela 
primeira vez, um total de mais de 3000 estudantes.

NOTÍCIA

NOTÍCIA

JOBSHOP
ISCAL
2022

EVENTO

A JobShoP do ISCAL voltou a ser uma realidade que não vais querer perder, já no mês 
de março. Será um evento presencial com diversas empresas onde terás a oportunidade 
de ter um contacto direto. 

Este evento pretende ser uma ponte entre os estudantes e o mercado de trabalho que 
procuram novos talentos como tu.

Fica atento às redes sociais do ISCAL, da ISCAL JBS e da AE ISCAL para ficares a par 
das novidades.

Esta JobShoP será a peça que falta no teu caminho rumo ao sucesso.

https://www.ipl.pt/sites/default/files/premios_bolsas/calendarizacao_premio_ipl_cgd_2022.pdf
https://www.ipl.pt/sites/default/files/premios_bolsas/edital_premio_ipl_cgd_2022.pdf
https://www.ipl.pt/sites/default/files/premios_bolsas/regulamento_premio_ipl-cgd.pdf
https://www.iscal.ipl.pt/noticias/candidaturas-para-6a-edicao-dos-premios-do-politecnico-de-lisboa
https://www.instagram.com/iscal.ipl/
https://www.instagram.com/iscaljbs/
https://www.instagram.com/aeiscal/


10 MARÇO

DESIGN
THINKING
_SAPANA

17 MARÇO

MARKETING
PESSOAL
_NETWORKME

05 ABRIL

C.V.
_DELOITTE

07 ABRIL

LINKEDIN
E PRESENÇA DIGITAL
_DELOITTE

03-04 MAIO

PUBLIC SPEAKING
_SPEAK AND LEAD

10-11 MAIO

ENTREVISTA
E COMUNICAÇÃO
EM VÍDEO CHAMADA
_SPEAK AND LEAD

17 MAIO

PITCH
_DELOITTE

21 JUNHO

LIDERANÇA
_GRUPO YOUR

23 JUNHO

GESTÃO
DE EQUIPAS
E CONFLITOS
_GRUPO YOUR

EVENTO

ACADEMIA
SOFT SKILLS
ISCAL
A Academia de Soft Skills chegou!
O ISCAL preparou um desafio para te lançar: a academia de Soft Skills consiste numa 
série de workshops exclusivos que te vão ajudar a desenvolver os soft skills necessá-
rios para te preparares ainda melhor para o mercado de trabalho. 
Estes workshops vão ocorrer entre março e junho, e contam com a participação de 
várias entidades de renome no mercado de trabalho, como a NETWORKME, SAPANA, 
DELOITTE, SPEAK AND LEAD e GRUPO YOUR, que vão enriquecer o teu currículo.  
A inscrição será feita através da plataforma Networkme, sem custo.

A primeira sessão é já dia 10/03 e as vagas são limitadas a 30 participantes. Não per-
cas a oportunidade por isso, faz já a tua inscrição.
Em todos os workshops terás direto a um certificado de participação.

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



CALL FOR PAPERS 
XIII POSTGRADUATE 
CONFERENCE
ESGHT-ISCAL 2022
A Postgraduate Conference tem-se constituído como um espaço informal de crítica 
construtiva e debate multidisciplinar para jovens investigadores nas áreas do turis-
mo, hotelaria, marketing, gestão, tecnologias de informação e comunicação, línguas 
e literaturas aplicadas (ao turismo, hotelaria, marketing e gestão), e todas as áreas de 
investigação afins. 

Esta conferência anual pretende oferecer aos mestrandos, mestres, doutorandos, re-
cém-doutorados e pós-graduandos a oportunidade de se reunirem para partilhar e 
enriquecer a investigação que se encontram a desenvolver ou que terminaram recen-
temente. 

Esta décima-terceira edição terá lugar na Universidade do Algarve, Faro, Portugal, a 8 
de julho de 2022 e resulta de uma organização conjunta entre o ISCAL e a da Escola 
Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo da Universidade do Algarve. 

A data limite para submissão de Posters ou Resumos é até ao dia 20 de março de 
2022.

Mais informações e formulários de submissão poderão ser encontrados aqui.

ISCAL JUNTA-SE
AO POLITÉCNICO
DE LISBOA NO
9.º ENCONTRO
G-ICOM
Na iniciativa da Forum Estudante marcaram pre-
sença, para além de Ana Luísa Raposo, pró-pre-
sidente do Politécnico de Lisboa, António Belo, 
vice-presidente do Politécnico de Lisboa, Clara 
Santos Silva, Linda Redondo, Diogo Baena do 
Gabinete de Comunicação e Imagem do IPL, 
Filipe Inteiro, Liliana Gonçalves do Gabinete de 
Comunicação e Imagem do ISCAL.

OPINIÃONOTÍCIA

http://www.esght.ualg.pt/pgconference/pt/inscricoes.html


NECNI ISCALISCAL JBS

O ponto de partida foi um pensamento futurista 
e ambicioso, criado da base estudantil, no caso 
ainda remetente ao segundo ano do curso de 
Comércio e Negócios Internacionais, o núcleo 
pretende recriar o pensamento de representati-
vidade e permitir desmistificação de alguns dos 
temas recorrentes sentidos no percurso que é a 
nossa vida académica.

Foi esta a linha de pensamento quando o estu-
dante Rúben Lobo em conjunto com a académi-
ca Catarina Reis decidiram abraçar o projeto e 
tudo o que o mesmo envolvesse.

Dinâmico, apelativo e íntegro são os adjetivos 
que melhor descrevem o NECNI e que estão na 
conduta comportamental do mesmo.

Linkedin | Instagram | Facebook

A ISCAL JBS não para !

Estamos presentes em algumas redes sociais 
onde expomos as nossas rúbricas com os mais 
diversos temas. Mensalmente é publicada a nos-
sa Newsletter onde é igualmente anunciada no 
Instagram e Linkedin.

Todos os conteúdos abordados, são seleciona-
dos e analisados pelos quatro departamentos, 
Financeiro, Comercial, de Recursos Humanos 
e de Gestão de Qualidade que, em conjunto, 
trabalham em equipa para vos manter a par de 
notícias da nossa atualidade. Se ainda não nos 
segues, de que estás à espera?

Cada um destes departamentos tem funções 
especificas, complementando-se em prol de al-
cançar os nossos objetivos como Junior Iniciativa.

Na última semana de janeiro a ISCAL JBS teve 
a sua primeira Reunião Geral de 2022. Reunião 
essa onde foi realizada uma reflexão do ano tran-
sato e das preceptivas futuras, seguida de um 
Team Building preparado pelo departamento de 
Recursos Humanos.

Linkedin | Instagram

ASSOCIA-
TIVISMO
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 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.linkedin.com/company/necniscal/
https://www.instagram.com/necniscal/
https://www.facebook.com/necniscal
https://www.instagram.com/iscalfmc/http://Instagram
https://www.linkedin.com/company/iscalfinancialmarketsclub/http://Linkedin
https://www.linkedin.com/company/iscalfinancialmarketsclub/http://Linkedin
https://www.instagram.com/iscalfmc/http://Instagram


GIRL UP ISCAL MANAGEMENT TALKS

A Girl Up ISCAL é um grupo que luta pela igual-
dade e procura criar espaço para debater vários 
tópicos importantes no âmbito da justiça social 
e igualdade de género.

Gostaríamos de continuar a crescer e de par-
tilhar o nosso caminho contigo tornando-te um 
membro da nossa equipa.

Para isso, basta acederes aqui, preencheres o 
formulário, indicando a que departamento te 
queres candidatar: comunicação, design ou 
eventos.
O departamento de eventos dedica-se a planear 
as atividades e a ter as relações com o exterior, 
enquanto que o departamento de comunicação 
trata de fazer as publicações, fazendo assim a 
parte da pesquisa e o tratamento da informação, 
que depois de passar pelo departamento de de-
sign, que trata de produzir o conteúdo gráfico 
da nossa página, irá publicar nas redes sociais o 
conteúdo produzido.

São muitos os objetivos que queremos alcan-
çar, por isso, se és uma pessoa que luta por um 
mundo mais igualitário e justo, a Girl Up ISCAL 
é o teu lugar!

No mês de Março iremos dinamizar uma campa-
nha sobre tabus sexuais que contará com imen-
sas surpresas, por isso fica atent@ às nossas 
redes sociais e prepara-te para o que vem por aí.

Instagram

De forma a promovermos a aproximação do 
ensino superior com o mercado de trabalho, a 
Management Talks realizou no mês de fevereiro, 
em parceria com a Deloitte, uma formação da 
ferramenta Excel. Tal formação decorreu em re-
gime híbrido e com vagas limitadas, onde cerca 
de 40 dos 150 alunos inscritos, tiveram a opor-
tunidade de expandir o seu conhecimento da 
ferramenta. E ainda um espaço onde puderam 
esclarecer algumas das dúvidas que têm acerca 
da ingressão no mercado de trabalho.
Para além da transmissão de conhecimento, os 
presentes terão ainda acesso de forma gratuita, 
a um certificado que comprova as competências 
aprendidas, enriquecendo também desta forma 
o seu currículo.

Para além da formação, durante este período 
esteve a decorrer o processo de recrutamento 
para a organização. Mas caso tenhas perdido 
esta oportunidade, será possível realizar candi-
daturas espontâneas através do link disponível 
na biografia da nossa página de Instagram.

Instagram

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJzl6ldEl-t6UOCGrsfzaTaW6zzYobWOSptS5paPcYQNCCdg/viewform
https://www.instagram.com/girlup.iscal/
https://www.instagram.com/mgt.talks/
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