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WEBINAR
“A MATEMÁTICA 
UNE”
Celebrado, anualmente, a 14 de março, o Dia Internacional da Matemática, também 
conhecido como o Dia do π, congrega atividades, realizadas em escolas, museus, bi-
bliotecas e outros espaços, destinadas a estudantes e público em geral e promovidas 
em vários países do globo.

O Politécnico de Lisboa associou-se às comemorações de 2022, com a realização de 
um webinar conjunto do Grupo de Trabalho para o Ensino a Distância do Politécnico 
de Lisboa (EaD@IPL), da Escola Superior de Comunicação Social (ESCS), Instituto 
Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa (ISCAL) e o Instituto Superior 
de Engenharia de Lisboa (ISEL). A iniciativa, que decorreu a 14 de março, entre as 11h 
e as 12h, teve como objetivo falar de temas como “A Matemática UNE”, mote escolhi-
do para as comemoração deste ano, proposto por uma estudante da Universidade de 
Ottawa, no Canadá.

Matemática e transmissão segura de informação, Matemática no Excel e Comuni-
cação Matemática via Pictografia, foram os desafios propostos para o webinar, pelas 
docentes Lucía Suárez, do ISEL, Carla Martinho do ISCAL e Cláudia Silvestre da 
ESCS.

Texto e imagem de GCI IPL

FERNANDA SANTOS
SERVIÇO DE PESSOAL
E EXPEDIENTE

Chama-se Fernanda Santos e está 
no ISCAL há catorze anos. Entrou 
para o Instituto através de mobili-
dade em 2008 e a sua função era 
auxiliar os Docentes.   
“Antigamente, limpava os quadros, 
colocava as canetas nas salas, os 
papeis de exames quando era ne-
cessário. Basicamente ajudava os 
nossos Docentes em tudo o que 
eles precisavam”, conta-nos a is-
calina. Atualmente as suas funções 
são outras. 
Encontra-se no Serviço de Pessoal 
e Expediente e é a Fernanda que dá 
entrada dos documentos para mais 
tarde os distribuir pelos respetivos 
serviços. Trata ainda de toda a cor-
respondência e do arquivo dos pro-
cessos individuais. “Acabo por ser 
o primeiro contacto que as pessoas 
têm quando vem ao serviço”, diz.
Para si, um dos pontos fortes do 
ISCAL é não existir diferença no 
tratamento entre docentes e fun-
cionários: “Tratam-se todos por 
colegas”.
Desde que iniciou o seu percurso 
por cá, confessa que o ISCAL está 
a evoluir e que uma das melhorias 
que destaca são as novas instala-
ções que teremos em breve. 
Questionada sobre quais as me-
lhores recordações que o Instituto 
lhe traz, Fernanda diz-nos: “É, sem 
dúvida, a entreajuda dos colegas. 
Se tivesse de definir o ISCAL numa 
palavra seria: Família”. 

TESTEMUNHO

EVENTO



SUGESTÃO
CULTURAL
DO ISCAL

Vivemos num mundo em que nos invade 
informação de todo o tipo: boa, má, verda-
deira, falsa. Surge por toda a parte, mesmo 
que não a procuremos. Esta abundância 
tornou-nos permeáveis e receptivos, mas 
também dependentes de reservatórios 
onde se armazenam as memórias, o co-
nhecimento. Perdemos o hábito da memo-
rização: se ficamos sem bateria no telemó-
vel e precisamos de contactar alguém com 
urgência, rapidamente nos aflige o facto de 
nem sabermos de cor alguns números es-
senciais. Desesperamos à procura de um 
carregador…
Sempre que temos alguma dúvida, facil-
mente obtemos resposta recorrendo a 
um qualquer motor de busca na internet. 
Como refere Irene Vallejo, uma jovem es-
critora espanhola, na sua genial obra “O 
Infinito Num Junco”: somos vítimas do 
relaxamento da memória. A este propósito, 
a autora refere as preocupações de Só-
crates quanto à escrita: «Suspeitava que, 
graças ao auxílio das letras, se confiaria 
o saber aos textos e, sem o empenho de 
compreendê-los a fundo, bastaria tê-los 
ao alcance da mão. E assim, já não seria 
sabedoria própria, incorporada a nós e in-
delével (…) mas sim um apêndice alheio.»
É fácil sorrir ao ler estas palavras, uma vez 
que é graças à escrita e aos livros que se 
conserva e difunde o conhecimento, numa 
extensão e rigor que a oralidade não per-
mitiria, estimulando a sua compreensão e 
registando o seu desenvolvimento, exacta-
mente ao contrário dos temores de Sócra-
tes. No entanto, a revolução da informação 
a que assistimos torna-nos dependentes 
do imaterial, do “acesso à nuvem”, o que é 
assustador: se há uma falha de energia, ou 
um ataque informático, acabou-se o aces-
so ao conhecimento e as nossas memórias 
deixam de existir. Sem o Google, as nossas 
vidas teriam um pendor pós-apocalíptico, 
com lacunas graves. O ensino está cada 
vez mais virado para a utilização de fon-
tes imateriais, “baseadas na nuvem”, e os 
alunos cada vez mais habituados a obter 
informação com um smartphone, com o 
risco de “relaxarem” gravemente as suas 
memórias, de desaprenderem como se 
consultam livros e, mais grave do que tudo 
isso, perderem o sentido crítico, dada a 
permeabilidade a toda e qualquer informa-
ção que lhes chega. Texto completo AQUI!

SUGESTÃO

ANTÓNIO MORGADO

ISCAL CELEBRA O
DIA DA FELICIDADE
No dia 20 de março celebramos o Dia Internacional da Felicidade e, para comemorar 
a data, espalhámos pelo ISCAL pequenos stickers com algumas frases motivacionais 
que devem estar presentes todos os dias.

EVENTO

https://www.iscal.ipl.pt/somos-vitimas-do-relaxamento-da-memoria


SEMINÁRIOS DE
MARKETING
INTERNACIONAL

No passado dia 21 de março, entre as 18h30 
e as 19h50, decorreu na sala 2.5. do ISCAL, o 
Seminário de Marketing Internacional realizado 
com o apoio institucional Projeto Uni.Network, 
GRACE – Empresas Responsáveis

Oradora: Drª. Ana Fontoura
Vogal da Direção do GRACE em representação da Fidelidade
Moderador:  Fernando Seabra

O evento realizou-se no âmbito da licenciatura 
em Comércio e Negócios Internacionais mas 
aberto à comunidade ISCAL.

No passado dia 24 de março, pelas 18h30, na 
sala 2.6. decorreu um seminário de Marketing 
Internacional, sobre a temática “Projeção inter-
nacional da marca Delta Cafés”.

Oradora: Drª. Sandra Veludo
Marketing Director, International Markets, Delta Cafés
Moderador do debate: Fernando Seabra
O evento realizou-se no âmbito da Unidade Cur-
ricular de “Marketing Internacional” da Licencia-
tura em Comércio e Negócios Internacionais, 
com o apoio institucional: Manuel Rui Azinhais 
Nabeiro, LDA - Grupo Nabeiro.

EVENTO CELEBRAÇÕES 
DO DIA DO
ESTUDANTE
60 ANOS

EVENTO

Em fevereiro de 1962, o Governo de António Oliveira Salazar proibiu, por decreto, as 
comemorações do Dia do Estudante. A reação por parte dos estudantes não se fez 
esperar e, apesar da proibição, iniciou-se em Coimbra o 1º Encontro Nacional de Es-
tudantes, de onde resultou a criação do Secretariado Nacional de Estudantes (SNEPE). 
Por seu lado, a Academia de Lisboa deu inicio a uma greve estudantil juntamente com o 
apoio dos colegas de Coimbra. Os estudantes que se concentraram na Cidade Univer-
sitária, em Lisboa, foram alvo de cargas policiais e detenções. Estava lançada a semente 
para que, em anos futuros, os estudantes universitários se tornassem num dos sectores 
mais ativos da resistência ao Estado Novo. Desses jovens estudantes destacaram-se 
nomes que hoje são referência em muitas áreas da sociedade portuguesa. São rostos 
de jovens que contribuiriam, e simbolizam, para a transformação de Portugal num país 
moderno e democrático.

Este ano, a evocação do Dia do Estudante, é o primeiro passo para as comemorações 
dos 50 anos do 25 de Abril de 1974. Em homenagem a esses jovens, apresentamos al-
guns Rostos da Crise Académica de 1962, que podem vir conhecer na vitrine do piso 
0, junto à Biblioteca.

Imagem de Museu Nacional de História Natural e da Ciência



EVENTO

JOBSHOP ISCAL
THE MISSING PIECE TO HELP YOU ON YOUR WAY TO THE TOP

A Jobshop ISCAL, feira de emprego promovida pela Associação de Estudantes do 
ISCAL e a ISCAL Junior Business Solutions, aconteceu em regime presencial, no 
VIP Executive Entrecampos Hotel & Conference em Lisboa. O evento decorreu entre 
as 9h30 e as 17h e contou com exposição de stands de cerca de 20 empresas pre-
sentes no mercado nacional. Durante o evento houve espaço para oito apresentações 
das seguintes entidades: Mazars, BNP Paribas, Deloitte, EY, NEYOND, KPMG, RCA 
Auditores e Inov Contacto.

Este evento visa o contacto, interação e networking entre estudantes e as empresas 
empregadoras presentes, e é uma porta aberta a possíveis estágios e/ou outras opor-
tunidades que potencialmente poderão vir a moldar carreiras profissionais de sucesso. 

“Consideramos a Jobshop a oportunidade ideal de divulgar a nossa Empresa, bem 
como as nossas ofertas de emprego. Acreditamos que o ISCAL oferece aos seus alu-
nos o perfil desejado e o mais adequado à nossa procura e as ferramentas necessárias 
para o futuro, nomeadamente nas áreas de auditoria, contabilidade e fiscalidade. Ofe-
recemos, assim, possibilidade de crescimento a quem inicia o seu percurso profissional 
connosco, tendo a RCA uma vasta e diferenciada carteira de clientes, em Portugal e 
no estrangeiro. Apostamos e investimos na formação contínua com perspetivas de 
progressão de carreira.” RCA Auditores

“A prestação de serviços jurídicos é o nosso core-business, mas a qualidade dos nos-
sos serviços só pode ser assegurada num ecossistema de grande talento. O sucesso 
da Abreu Advogados reside na força de toda a nossa equipa, na retenção de grandes 
talentos e numa perspetiva humanista que nos acompanha desde a fundação. Esta 
presença da Abreu Advogados na Feira de Emprego do ISCAL é fundamental na apro-
ximação da excelência académica à prática profissional.”
Jessica Pereira, Diretora de Recursos Humanos da Abreu Advogados.

A Jobshop do ISCAL é uma excelente oportunidade para conhecerem as empresas. 
Nomeadamente a Deloitte quais são as nossas áreas de atuação, os nossos profissio-
nais e as oportunidades que temos disponíveis para os diferentes perfis. É sem dúvida, 
um meio de comunicação direta com key players do mercado.” Deloitte



SEMINÁRIOS DE
MARKETING
INTERNACIONAL

SEMINÁRIO 
DIA MUNDIAL
DA ÁGUA

No passado dia 2 de abril pelas 14h30 decorreu 
um Webinar intitulado por “Top accounting ca-
reers”. O evento foi totalmente online e contou 
com 427 participantes.

Este realizou-se no âmbito da direção do cur-
so de Contabilidade e Administração - Ramo 
de Contabilidade, sendo organizado pelas Uni-
dades Curriculares de Contabilidade Financeira  
e PSE. contou com a presença de 6 oradores, 
representativos das diversas funções inerentes 
à área profissional da contabilidade e adminis-
tração:

Oradores:
- Anabela Silva |  PKF 
- José Farinha | VISEEON
- Mariana Escaninha | PRIMAVERA
- Paulo Ribeiro | PWC 
- Ricardo Pinto | LEYA
- Teresa Tavares | DELOITTE

O ISCAL - IPL e a UNESC organizaram um se-
minário de celebração do Dia Mundial da Água. 
O evento decorreu no dia 22 de março de 2022, 
das 18h30 às 19h50, presencialmente na sala 
3.9 e online. 

Oradores:
Professora Ana Maria Barreiros - ISEL - IPL
Professor Rodrigo Machado - PPGDS/Universi-
dade do Extremo Sul Catarinense - Brasil
Dr. Duarte Veiga da Cunha - Águas de Portugal

Moderação:
Professores Fernando Seabra e Margarida Pi-
teira (Coordenadores Eco-Escolas ISCAL)

EVENTO

EVENTO

ODS12
CONSUMO
E PRODUÇÃO
SUSTENTÁVEIS

EVENTO

O último seminário dedicado à iniciativa Um ODS por mês, sobre o Objetivo nº 12 - 
Consumo e produção sustentáveis, realizou-se online e presencial na sala 5.6, no dia 
6 de abril às 20h. “Reduzir para metade o desperdício de alimentos per capita a nível 
mundial, de retalho e do consumidor, e reduzir os desperdícios de alimentos ao longo das 
cadeias de produção e abastecimento, incluindo os que ocorrem pós-colheita”, faz parte 
de um conjunto de metas a alcançar até 2030.

O seminário contou com as seguintes participações:
Miguel Ribeirinho – Corporate affairs da Delta 
Heitor Oliveira - Coordenador do Serviço de Alimentação SAS IPL

 Moderador: Professor Fernando Miguel Seabra - ISCAL



INSCRIÇÕES ABERTAS 
PARA O OPEN DAY
ISCAL 2022

Esta iniciativa tem como objetivo geral dar a co-
nhecer aos alunos do 11.º e 12.º ano do ensino 
secundário a vasta área de aplicação das Ciên-
cias Empresariais e das Ciências Júridicas, pos-
sibilitando-lhes um melhor entendimento acerca 
do ensino e investigação científica praticados no 
ISCAL, informando-os das diversas saídas pro-
fissionais que esta área do saber permite.

Com ela pretende-se ainda dar a conhecer in 
loco o dia a dia de um ISCALINO e permitir assim 
uma decisão mais informada.

Os próximos Open Day ISCAL acontecem nos 
dias 20, 21 e 22 de abril de 2022

Inscrições AQUI!  

EVENTO

APRESENTAÇÃO 
DA CANDIDATURA 
DO DOCENTE
PEDRO PINHEIRO
À PRESIDÊNCIA DO ISCAL

EVENTO

No dia 21 de março decorreu no Auditório I do ISCAL, pelas 15h00, a apresentação 
da candidatura à Presidência do ISCAL do atual Vice-Presidente do Instituto, professor 
Pedro Pinheiro. Um evento organizado pelo Conselho de Representantes e que contou 
com a presença dos restantes Orgãos de Governo, estudantes, docentes e funcionários 
do ISCAL. Esta candidatura surge, segundo Pedro Pinheiro, na sequência de aproxima-
damente oito anos de trabalho diário, mas também do desafio proposto por um conjunto 
de colegas e estudantes que consideraram ver reunidas as condições para continuar a 
desenvolver o ISCAL. Para o docente, a sua candidatura rege-se segundo quatro va-
lores, sendo eles: transparência, respeito pela diversidade, valorização das pessoas e 
ambição. 

“Não podemos esquecer que o ISCAL é composto por pessoas e tem como missão 
capacitar pessoas, sendo que muitas vezes é perdido o foco relativamente aquilo que de 
mais precioso temos: as pessoas.”, afirma Pedro Pinheiro e continua: “É necessário va-
lorizar o trabalho desenvolvido diariamente por docentes e não docentes,  muitas vezes 
em condições longe de serem as ideais, assim como o esforço desenvolvido pelos es-
tudantes, também eles nem sempre com todas as condições reunidas para potenciarem 
as suas capacidades”.

A valorização de toda a comunidade conduzirá, na sua perspetiva, à valorização do 
ISCAL e ao aumento do sentimento de pertença a esta organização.

Notícia completa AQUI!
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OPEN DAY

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelUzeaEWUtpG8dbXclb5au5Ejv01PDnOmmjuzV3a9pJWSSuQ/viewform
https://www.iscal.ipl.pt/noticias/apresentacao-da-candidatura-do-docente-pedro-pinheiro-presidencia-do-iscal


PEDRO PINHEIRO
ELEITO PRESIDENTE
DO ISCAL

EVENTO

Três semanas após a apresentação da sua candidatura à Presidência do ISCAL, o 
docente e anterior Vice-Presidente, Pedro Pinheiro, tomou posse esta sexta-feira, dia 8 
de abril, nos Serviços da Presidência do Politécnico de Lisboa, em Benfica. A cerimónia 
teve início às 10h00 com a abertura do Presidente do Politécnico de Lisboa (IPL), Elma-
no Margato, que agradeceu desde logo a presença de todos e o trabalho exemplar da 
anterior presidência constituída pelo Professor Orlando Gomes(Presidente), Fer-
nando Carvalho (Vice-Presidente) e Pedro Pinheiro (Vice-Presidente). “Aqui fica o 
meu reconhecimento à equipa anterior pelo trabalho realizado”, começa por dizer o Pre-
sidente. Do ponto de vista de Elmano Margato conduzir uma Instituição como o ISCAL, 
com uma ampla comunidade académica, é um desafio que requer trabalho e dedicação.   

Ao encontro do mote da candidatura de Pedro Pinheiro à Presidência do Instituto, o atual 
Presidente do Politécnico de Lisboa, afirma que o progresso do ISCAL só acontecerá 
com o contributo de todos: “A perspetiva de crescimento para o futuro [do ISCAL] de-
pende de todo o corpo docente e dos funcionários não docentes”, reconhecendo em si 
todas as condições para estar à altura do desafio. 

“Desejo ao Pedro Pinheiro as maiores felicidades profissionais e 
que ele seja capaz de tomar as decisões justas - e tem todas as 
condições para isso, porque foi aluno, docente e hoje é Presidente 
desta Instituição. É um homem de dentro, que conhece desde Do-
centes a Não Docentes, ao movimento associativo, .... Que o futu-
ro sorria ao professor Pedro Pinheiro.”, rematou Elmano Margato.

No final, Pedro Pinheiro volta ao discurso inicial realçando que quer uma equipa que seja 
orgulhosamente Politécnica, pronta para fazer crescer a Instituição a vários níveis desta-
cando quatro eixos - oferta formativa, investigação, inovação e desenvolvimento, do 
ponto de vista da internacionalização desta e do ponto de vista da transformação 
organizacional - e deixando um apelo à comunidade:

“Podem não concordar com tudo o que vai ser feito, mas confiem naquilo que vamos 
fazer, ao longo de quatro anos, trabalhem connosco. Que nos possam dar o benefício 
da dúvida e que nos digam, frontalmente, aquilo com que não concordem e que daqui a 
quatro anos, aí sim, nos julguem”.

“QUEREMOS
PESSOAS

QUE ESTEJAM LÁ PARA 
CONSTRUIR E CRESCER

DIARIAMENTE COM
A INSTITUIÇÃO” Notícia completa AQUI!

https://www.iscal.ipl.pt/noticias/queremos-pessoas-que-estejam-la-para-construir-e-crescer-diariamente-com-instituicao-pedro


EVENTO

PROJETO
ECO TRILHO
ISCAL
Percurso desenvolvido no âmbito do projeto “Eco-Trilhos” sugerido pelo Programa 
Eco-Escolas desenvolvido pela ABAE.

Nome do Trilho: EcoEscolas | EcoTrilho | ISCAL
Extensão do percurso da ida: 3,9km
Duração (aproximada): 50 min
Tema do trilho: “À procura do verde”

No total tivemos a participação de 30 elementos entre Iscalinos, familiares e amigos de 
4 patas. Fica um agradecimento a todos e todas que a um domingo de manhã vestiram 
a camisola do ISCAL.

“O interesse em desenvolver o projeto Eco-
Trilho veio da necessidade de, enquanto 
aluna deslocada para a cidade de Lisboa, 
não encontrar espaços verdes onde se 
possa respirar o ar puro e observar fauna 
e flora no seu esplendor. Assim, uma vez 
que o ISCAL fica numa zona relativamente 
perto do Corredor Verde, decidiu-se fazer 
este percurso, partindo da zona do Salda-
nha de bicicleta até uma das entradas para 
Monsanto. Qualquer pessoa pode fazer o 
percurso, de bicicleta ou a pé, através da 
app Wikiloc.” Autora: Ana Beatriz Santos



ISCAL
NA FUTURÁLIA
A Futurália decorreu a 30 de março e o stand do Politécnico de Lisboa, localizado no 
Pavilhão 1, encheu-se de visitantes, que ao longo dos quatro dias, procuraram saber 
mais sobre a oferta formativa das 8 escolas e participar nas várias atividades.

No decorrer da Futurália realizaram-se várias edições do Quizz: #EUSEICOISASSO-
BREOISCAL dinamizados pelos mentores e pelo Gabinete de Comunicação e Imagem 
do ISCAL, que cativaram os participantes, no palco do Politécnico de Lisboa.

Dedicado à sustentabilidade, o IPL dinamizou também uma talk alusiva ao tema Cida-
de e Comunidades Sustentáveis. Conduzida por Maria João Escudeiro, vice-pre-
sidente do Politécnico de Lisboa, a talk abordou a experiência do Eco Politécnico de 
Lisboa e todas as iniciativas realizadas até ao momento.

A sustentabilidade ambiental foi a temática abordada na mesa redonda organizada 
pela Futurália e que contou com a moderação de Sena Santos. O painel foi consti-
tuído por várias instituições de ensino superior, entre as quais o Politécnico de Lisboa, 
representado por Vitor Manteigas, docente da Escola Superior de Tecnologia da Saú-
de de Lisboa.

Vitor Manteigas, também membro do grupo Eco Politécnico de Lisboa, falou das di-
ficuldades inerentes à diversidade das escolas do IPL, mas o aspeto positivo que tem 
a ver com o “trabalho cooperativo e diferenciador” que é feito na instituição.

Já no final desta edição, as Girl Up do ISCAL encerraram o palco do Politécnico de 
Lisboa com uma sessão, cujo objetivo passou por desmistificar as questões relacio-
nadas com o feminismo.

O stand do Politécnico de Lisboa esteve, no decorrer dos quatro dias, com atividades 
dinamizadas pela maioria das Unidades Orgânicas.

EVENTO



ERASMUS+
EM NÚMEROS NO ISCAL
São muitos os estudantes que, todos os anos, escolhem o ISCAL para a sua experiência 
de Erasmus+. Este semestre acolhemos cerca de 53 estudantes, de 13 países. 

INFOGRAFIA



NECNI ISCAL

Ser Despachante Oficial é representar uma das 
profissões mais importantes no ramo do comér-
cio internacional e, consequentemente, uma das 
mais antigas no nosso país, criada na época 
medieval.

Nos tempos antigos, esta profissão era intitulada 
de “Tratadores de Mercadorias” e só em 1755 
designou-se por “Despachante”. Atualmente, é 
representada por Ordem Profissional, que nas-
ceu como Câmara dos Despachantes Oficiais, 
em 1945, e em 2015 mudou a sua designação 
para Ordem dos Despachantes Oficiais, contan-
do, assim, com cerca de 230 associados.

O Despachante Oficial é, na sua maioridade, o 
representante das empresas importadoras e/ou 
exportadoras e o interveniente no desalfandega-
mento das trocas comerciais entre as empresas, 
tendo, portanto, uma responsabilidade acresci-
da nesta área.

Em termos mais práticos, este tem a capacidade 
de organizar um processo de compra e venda 
(ou de outros tipos) dentro do comércio interna-
cional, tendo o objetivo de fazer o despacho do 
mesmo e ser o elo de ligação entre as empresas 
e a alfândega de importação e/ou exportação.

O curso de Comércio e Negócios Internacionais 
conta com um protocolo estabelecido com esta 
Ordem Profissional, criando ligação entre estas 
duas realidades: profissional e académica.

Desta forma, na rubrica deste mês, tivemos 
como intuito reconhecer este cargo essencial, 
com tão pouco reconhecimento.

Linkedin | Instagram | Facebook

ASSOCIA-
TIVISMO
ISCAL

MANAGEMENT TALKS

No passado dia 15 de março a Management 
Talks realizou, em conjunto com a AE ISCAL, um 
evento onde o foco foi proporcionar aos alunos 
uma conversa com alumnis. Promovendo desta 
forma a oportunidade de ouvir os testemunhos 
em primeira mão de indivíduos que, há uns anos, 
estavam exatamente na mesma situação que 
eles e a questionarem-se sobre que caminho 
iriam seguir após a conclusão da licenciatura. 

Assim, através de uma conversa de cerca de 
duas horas, ex-alunos dos cursos de Contabi-
lidade e Administração, Finanças Empresariais, 
Gestão e Solicitadoria, relataram como está a 
ser a sua experiência no mercado de trabalho, a 
forma como ingressaram no mesmo, a relevân-
cia da média, a importância de fazer mestrado, 
entre outras temáticas. 

Por fim, a conversa terminou com um conselho 
dado por cada um dos cinco oradores, seguido 
por um espaço onde os presentes puderam co-
locar as suas dúvidas.

Instagram

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/mgt.talks/


ASSOCIA-
TIVISMO
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GIRL UP ISCAL

Como é de conhecimento geral o dia da mulher 
é celebrado por todo o mundo no dia 8 de mar-
ço. Contudo, o reconhecimento deste dia que se 
dedica a celebrar as conquistas das mulheres só 
foi possível após anos de reivindicação.

Já pensaste como seria se por exemplo uma 
mulher não pudesse exercer o seu direito de po-
der aprender? 

Estranho, mas infelizmente este tipo de priva-
ções ainda acontece nos dias que correm assim 
como tantas outras, pois ainda há mulheres em 
outras partes do mundo que não têm essa mes-
ma oportunidade.

As mulheres sempre foram silenciadas, como se 
não fossem dignas ou boas o suficiente para te-
rem uma opinião ou mesmo de serem capazes 
de pensar.

Atualmente, em Portugal, as mulheres têm a 
possibilidade de ter um papel ativo na socieda-
de e de fazerem o que quiserem, demonstran-
do que são tão capazes quanto qualquer outra 
pessoa.

Há determinadas profissões que são vistas 
como sendo dos homens por ser maioritaria-
mente dominadas por estes, porém as mulheres 
têm mostrado o quão errado é este ponto de 
vista. Por isso mesmo, no mês de abril, a Girl Up 
ISCAL irá abordar este tema, nomeadamente as 
dificuldades que as mulheres têm em entrar nes-
te “mundo dos homens” e as suas conquistas 
em diversas áreas.

Fica atent@ a esta campanha e fica a descobrir 
mais sobre este assunto através das nossas re-
des sociais!

Instagram

ISCAL JBS

Março foi um mês bastante recheado para a 
nossa equipa! Estivemos em processo de recru-
tamento, organizámos a Feira de Emprego do 
ISCAL e marcámos presença em dois eventos 
promovidos por outras Junior empresas.
Iniciamos o mês, a abrir candidaturas para a fase 
de recrutamento que fazemos no início de cada 
semestre. O processo partiu da candidatura dos 
alunos que têm vontade de pertence à nossa 
equipa, passando pelas dinâmicas de grupo, en-
trevistas individuais e, por fim, para aquele que 
passaram às três fases, o acolhimento por parte 
de cada departamento.
No dia 23 de março, a Jobshop – Feira de Em-
prego do ISCAL voltou aoformato presencial, no 
VIP Executive Entrecampos Hotel &amp; Con-
ference. Foi um evento organizado em parceria 
com a AEISCAL com o intuito de criar a ponte 
entre os alunos do ISCAL e o mercado de traba-
lho. Sem dúvida que foi um dia muito gratificante 
para a nossa equipa ao ver o seu trabalho refleti-
do num evento que foi um sucesso.
Fomos convidados por duas juniores empresas 
a participar em dois eventos:
CCL’S Shark Tank – Pitch Event (organizado 
pela Católica Consulting Linked) e o In.Novation 
Week – Roundtable sobre o Movimento Junior 
(organizado pela In.Nova). No primeiro even-
to mencionado tivemos a oportunidade de em 
equipa pensarmos numa maneira de inovar e 
recriar um conceito tipicamente português e, 
posteriormente, apresentar a um júri tal como 
no programa televisivo Shark Tank. O segundo 
evento promovido pela In.Nova, consistiu numa 
abordagem juntos dos alunos da FCT Nova so-
bre o movimento Junior e o impacto que traz 
uma junior empresa num contexto universitário. 
Foram dois eventos muito enriquecedores onde 
podemos aprender mais e conhecer mais pes-
soas que pertencem ao movimento Junior tal 
como nós.

Linkedin | Instagram

https://www.instagram.com/girlup.iscal/
https://www.linkedin.com/company/iscalfinancialmarketsclub/http://Linkedin
https://www.instagram.com/iscalfmc/http://Instagram
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