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SÍLVIA FERREIRA
DIRETORA DE SERVIÇOS

Sílvia Ferreira, Diretora de Serviços
do ISCAL, há 8 anos. Começou a
sua carreira na advocacia, tendo
posteriormente ingressado na Inspeção Geral de Finanças. Antes
das atuais funções dirigiu o Gabinete de Assessoria Jurídica da Universidade Aberta e o Departamento de
Recursos Humanos e Planeamento
do Instituto Português do Desporto
e Juventude. Defensora do trabalho
em equipa, da qualidade, eficiência
e transparência do serviço público,
é no desenvolvimento de projetos
aliados ao empowerment das pessoas; à desburocratização e simplificação administrativa; à transição
digital; à abertura e promoção de
parcerias com a comunidade; à responsabilidade social e à sustentabilidade ambiental que se sente realizada. Tem sido à volta destas forças
motrizes que tem conduzido a sua
atuação no ISCAL, em colaboração
e em rede com os colegas não docentes, os docentes, discentes e a
comunidade. A família, as viagens
e as necessidades de Sol completam uma vida preenchida em que
o tempo é um bem precioso! Se
tivesse de destacar uma recordação especial passada no ISCAL, a
colaboradora apontou a semana
das matrículas, pelo facto de ser o
momento alto de congregação do
esforço e planeamento coletivo da
equipa na concretização de um objetivo muito importante para muitos
cidadãos e para o país - fazer um
curso superior. Numa palavra, o
ISCAL é para a colaboradora, uma
ESCOLA, na aceção etimológica
da palavra grega «skholḗ»; não só
de aprendizagem do fazer melhor a
cada dia, mas igualmente de afetos
e compreensão mútuas!

WORLD
CREATIVITY
AND INNOVATION
WEEK NO ISCAL
EVENTO

#EuSouCriativo é a iniciativa portuguesa, dinamizada pelo Torrence Center Portugal,
para celebrar a WCIW – World Creativity and Innovation Week | Semana Internacional da
Criatividade e Inovação, uma iniciativa internacional.
Pretende-se inspirar todos e cada um de nós a utilizar a criatividade no nosso dia-a-dia,
em qualquer lugar: em Casa, nas Escolas e nas Comunidades, a utilizar novas ideias e
a tornar o Mundo melhor!
O ISCAL, através da Biblioteca, associou-se às celebrações, através de atividades criativas, que envolveram toda a comunidade, livros e imaginação.
Empreendedorismo nas Escolas (I e II) | Workshop “Ratinhos de Biblioteca Criativos”
21 de abril, 13h00 – 13h45 | 19h30 – 20h15 - Um Workshop que mostrou as atividades
de promoção da criatividade e pensamento crítico, através da leitura, em articulação
com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, realizadas pela Biblioteca do ISCAL.
Sê criativo aqui!
Convidámos toda a comunidade iscalina a colaborar na criação de um painel criativo.

Sê criativo aqui!

#EuSouCriativo
#EuSouCriativo é a iniciativa portuguesa, dinamizada pelo Torrence Center Portugal,
para celebrar a WCIW – World Creativity and Innovation Week | Semana Internacional
da Criatividade e Inovação.

SEMINÁRIO

SUGESTÃO
CULTURAL
DO ISCAL

O CAPITAL HUMANO
NUMA ESTRATÉGIA
INTEGRADA DE
INTERNACIONALIZAÇÃO
EVENTO

Decorrer no dia 22 de abril de 2022, pelas 20h10, no Auditório 2 do ISCAL, o Seminário
“Gestão Estratégica Internacional”, intitulado por “O Capital Humano numa Estratégia Integrada de Internacionalização” e inserido no âmbito da Licenciatura em
Comércio e Negócios Internacionais organizado e moderado pelos Professores João
Pereira e Fernando Seabra.
Orador convidado: Dr. Paulo Machado
(Percurso profissional enquanto CEO e de direção em vários sectores de atividade).

ANA LUCAS MARTINS
SUGESTÃO

Contabilidade Financeira na Hotelaria e
na Restauração é um livro adequado às
unidades curriculares de Contabilidade inseridas nas licenciaturas em Turismo, Gestão Hoteleira e Gestão da Restauração e
às empresas que exercem a sua atividade
na área específica do Turismo. Se é verdade que a contabilidade, nestas empresas,
segue o Sistema de Normalização Contabilística (SNC), também é certo que inclui
factos contabilísticos muito particulares,
como, por exemplo, a questão dos câmbios, dos vouchers de produtos turísticos,
das reservas com sinal, das comissões a
intermediários, dos cancelamentos ou prolongamentos de reservas e respetivo ajuste
destes valores, do débito ao cliente por falta de comparência, entre outros aspetos.
A obra aborda os seguintes temas:
·Caracterização das áreas de atividade da
Hotelaria e da Restauração;
·Introdução à área financeira e à Contabilidade;
·Estudo da Contabilidade de acordo com
o SNC, tendo em conta os conceitos, as
técnicas e as operações mais comuns na
área da Hotelaria e da Restauração.
Inclui ainda um glossário de termos contabilísticos, no qual se podem encontrar também alguns termos próprios do Turismo,
da Hotelaria e da Restauração com ligação
à Contabilidade, assim como um conjunto
de exercícios de elevada utilidade, permitindo ao leitor aferir os seus conhecimentos
e competências neste campo de estudo.
Sendo uma importante ferramenta de
apoio para alunos e professores dos cursos de Turismo, Gestão Hoteleira e Gestão
da Restauração, este livro é também um
instrumento de trabalho para os profissionais da Contabilidade que exercem a sua
atividade em empresas desta área, incluindo algumas notas essenciais acerca da fiscalidade aplicada ao setor.

SEMINÁRIOS
TEMÁTICOS
MESTRADO
EM GESTÃO E
EMPREENDEDORISMO
EVENTO
No âmbito do Mestrado em Gestão e Empreendedorismo do ISCAL decorreram os seminários
temáticos:
Dia 28 de abril de 2022 às 20h, no Auditório 1:
“Estratégia de valor na competitividade das
empresas”
Orador convidado: Manuel Fernandes
MBA, Empresário com experiência nacional e
internacional
Dia 4 de maio de 2022 às 20h, na sala 1.2:
“O impacto da crise económica no empreendedorismo: Perspetivas de investigação”
Orador convidado: Bruno Futre
Docente e consultor de empreendedorismo
“Apoios e incentivos ao Empreendedorismo”
Orador convidado: Miguel Rodrigues
Licenciado em Administração e Gestão de Empresas, MBA, Partner da Topvalor
Organização e moderação: José Moleiro Martins

ODS9 SEMINÁRIO
INDÚSTRIA,
INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS
EVENTO

O último seminário dedicado à iniciativa Um ODS por mês, sobre o Objetivo n.º 9 - Indústria, Inovação e Infraestruturas, realizou-se online e presencial no Auditório 2 no
passado dia 28 de abril às 18h30.
“Desenvolver infraestruturas de qualidade, de confiança, sustentáveis e resilientes, incluindo infraestruturas regionais e transfronteiriças, para apoiar o desenvolvimento económico e o bem-estar humano, focando-se no acesso equitativo e a preços acessíveis
para todos”, faz parte de um conjunto de metas a alcançar até 2030.
O seminário contou com as seguintes participações:
Pedro Fontes | Diretor de Inovação e Desenvolvimento da EPAL | Projeto 0% energia
Isabel Mendes | Investigadora SOCIUS/ISEG/Universidade de Lisboa | Economia circular
Idalina Sardinha | Investigadora SOCIUS/ISEG/Universidade de Lisboa | Sustentabilidade estratégica

4.º SEMINÁRIO

DATA TALK LICENÇAS
CREATIVE COMMONS

INVESTIGAÇÃO
CIENTÍFICA
DO ISCAL

EVENTO

2.º SIMPÓSIO DE METODOLOGIAS E

INVESTIGAÇÃO PARA JOVENS INVESTIGADORES

EVENTO

No dia 30 de abril de 2022 decorreu o “2.º Simpósio de Metodologias e Investigação para Jovens Investigadores / 4.º Seminário Anual de Investigação Científica
do ISCAL”. O tema do ano foi “Comunicação em Ciência e Imagem Institucional”.
Organização:
Professora Maria João Ferro, Professora Margarida Piteira, Professor Manuel Teles
da Silva (Professores do ISCAL, Secção de Metodologias de Investigação e Regentes
das UC de Metodologias de Investigação), Professor Fábio Albuquerque (Professor
do ISCAL na Área da Contabilidade), Professora Mariya Gubareva (Professora do
ISEG/Universidade de Lisboa).
Programa completo AQUI!

No dia 29 de abril pelas 14h30 realizou-se via
zoom uma Data Talk, sobre o tema “Licenças
Creative Commons”, com a apresentação de
Filomena Borba | Serviço de Informação e Documentação do ISCAL.
Esta Data Talk foi organizada pelo subgrupo
Programa de Formação do GT de Formação e
Competências para Gestão e Dados FAIR do
Fórum GDI.
Nesta Talk falou-se das licenças Creative Commons, comumente utilizadas para licenciar dados de investigação, assim como as publicações
deles resultantes. Foi ainda referido em que circunstâncias deverão ser aplicadas cada uma
das 6 licenças disponibilizadas.

SEMINÁRIO:
“REPORTING:
AN INTEGRATED
THINKING”
EVENTO
No dia 30 de abril de 2022, pelas 14h, via Zoom,
decorreu um seminário intitulado por:
“Reporting: An integrated thinking”
From voluntary to mandatory information:
From Nice to Must-Have in Europe
Nuno Bettencourt
Partner da Deloitte & Associados, SROC S.A. Audit & Assurance
A look at the past and future of reporting
Maria Albertina Rodrigues
Professora do ISCAL
Área de Contabilidade e Auditoria
Moderador: Professor Fernando Miguel Seabra
Seminário no âmbito das UC de Contabilidade
das Operações Especiais e Complementos de
Contabilidade Financeira, do Curso de Contabilidade e Administração, Ramo de Contabilidade.

LANÇAMENTO DE
LIVRO DE DOCENTE
NOTÍCIA
DO ISCAL
O ISCAL tem o prazer de anunciar a publicação
do livro “Casos Práticos | Direito Contraordenacional”, do professor do ISCAL Armando Dias
Ramos. A sessão de apresentação realizou-se
no dia 05 de maio, pela 18h, no Auditório 1 com
a apresentação a cargo do Diretor do Curso de
Solicitadoria do ISCAL, Professor Carlos Nunes.

DIA NACIONAL
DE PREVENÇÃO
E SEGURANÇA
NO TRABALHO

EVENTO

Celebrar o 1.º de Maio é também pugnar pela
segurança e saúde dos trabalhadores. Em antecipação às comemorações, relembramos o dia
nacional de prevenção e segurança no trabalho
que se celebra todos os anos a 28 de abril. A
primeira cerimónia, referente a este dia, teve lugar em 1996, em Nova York, onde foi erigido um
memorial para lembrar todos aqueles que perderam a vida em acidentes de trabalho e aqueles
que contraíram doenças relacionadas com a sua
atividade profissional. Em 2001, estas celebrações foram também instituídas pela Organização
Internacional do Trabalho e são, neste momento,
comemoradas em vários países que pretendem
chamar a atenção para a segurança e saúde no
meio laboral, de forma a promover a criação de
mecanismos que assegurem a segurança de todos, procurando ainda reduzir os acidentes de
trabalho e prevenir doenças profissionais.
Em Portugal, através da Resolução da Assembleia da República nº 44/2001 de 27 de junho,
foi decidido que o Dia Nacional de Prevenção
e Segurança no Trabalho seria sempre comemorado a 28 de abril. Este dia tem como objetivo informar e sensibilizar os cidadãos para a
importância da saúde e segurança no local de
trabalho. Procuram-se realizar campanhas de
informação e sensibilizar empregadores e trabalhadores para os riscos a que estão expostos,
assim como os meios de proteção que devem
utilizar, na realização do seu trabalho. Trabalhadores informados são trabalhadores mais seguros. Pretende-se alertar a comunidade para o
facto de todos terem direito a um ambiente seguro e saudável no seu local de trabalho, assim
como a importância do bem-estar mental e físico dos trabalhadores. A prevenção de acidentes
de trabalho deve ser também uma preocupação
por parte das empresas, exigindo também um
esforço por parte dos trabalhadores. Doenças
do trabalho ou provenientes do desempenho
profissional, riscos psicossociais, stress relacionado com o trabalho, tudo isso pode ser evitado.
Este ano, o ISCAL pretendeu também assinalar
esta data, através de uma mostra documental
sobre esta temática, patente na Biblioteca.

CELEBRAÇÕES

DIA MUNDIAL
DA LÍNGUA
PORTUGUESA
EVENTO

O dia 5 de maio foi instituído pela UNESCO como o Dia Mundial da Língua Portuguesa,
o que revela o reconhecimento internacional da relevância da nossa língua numa escala
mundial. Por este motivo, urge continuar a aprofundar o seu estudo como também o seu
ensino e aprendizagem, não só em Portugal, como em todo o mundo.
Para além disso, é relevante promover e apoiar iniciativas que visem a valorização da
nossa língua. O português será uma língua mais forte e dinâmica se for cada vez mais falada e valorizada, tendo sempre em conta a diversidade e a riqueza que a caracterizam,
assim como os possíveis diálogos que pode estabelecer com outras línguas e culturas.
Ao organizar um conjunto de iniciativas que promovem a língua portuguesa, o CLiC IPL
pretende contribuir para o seu reconhecimento enquanto motor de diálogo, cidadania,
formação e valorização social, académica e profissional. As diversas iniciativas mostram
a língua como elemento vivo, que faz parte da nossa identidade e que pode contribuir
para a nossa construção enquanto cidadãos, estabelecendo pontes com as mais diversas áreas.
Uma das iniciativas destas celebrações aconteceu no ISCAL no dia 5 de maio às 21h30
com a temática: “Seminário de escrita académica e científica em língua portuguesa”,
contou com a coordenação das docentes do ISCAL, Margarida Piteira e Maria João
Ferro.
Programa completo AQUI!

CHEGOU AO FIM
A SEMANA DE
OPEN DAY ISCAL!

EVENTO

Nesta viagem ao mundo ISCALino contamos com a inscrição de mais de 80 candidatos
que puderam participar em várias atividades dinamizadas pelos mentores e pelo Gabinete de Comunicação e Imagem do ISCAL.
Esta iniciativa teve como objetivo dar a conhecer aos alunos do 11.º e 12.º ano do ensino secundário, a vasta área de aplicação das Ciências Empresariais e das Ciências
Jurídicas, possibilitando-lhes um melhor entendimento acerca do ensino e investigação científica praticados no ISCAL, informando-os das diversas saídas profissionais que
esta área do saber permite.
Com esta iniciativa pretendeu-se ainda dar a conhecer in loco o dia a dia de um ISCALINO e permitir assim uma decisão mais informada.

10TH WCSA
WORLDWIDE
CONFERENCE

BIBLIOTECA DO ISCAL
CELEBRA DIA MUNDIAL
DO LIVRO COM
LIVROS VOADORES
NOTÍCIA

O ISCAL juntamente com o Politécnico de Lisboa acolheu a 10th WCSA WORLDWIDE CONFERENCE. O evento decorreu de 20 a 23 de
abril (online ou híbrido).
Toda a informação AQUI!

PRÉMIO
GASTAMBIDE
FERNANDES
NOTÍCIA
O Prémio Gastambide Fernandes tem como objetivo selecionar, de dois em dois anos, trabalhos
originais técnico científicos em língua portuguesa, no âmbito da Contabilidade Internacional |
Auditoria, que se evidenciem pelo seu caráter
inovador e aplicabilidade prática.
É uma distinção honorífica atribuída pela Ordem
dos Revisores Oficiais de Contas, que premeia
trabalhos de natureza teórica, teórico-prática ou
prática, elaborados a título individual ou coletivo.
O período de receção das candidaturas decorre
entre o dia 1 de abril de 2022 e o dia 30 de setembro de 2022. Mais informações Aqui!

EVENTO

O Dia Mundial do Livro celebrou-se a 23 de Abril. Este ano foi celebrado enchendo a biblioteca de livros voadores, que estimulam a nossa imaginação e nos ajudam a crescer.
Para saberem como, podem ver o este vídeo. Ler é voar para além de qualquer fronteira,
é ir onde a tua imaginação te levar.

AMAR O MAR

ISCAL RECOLHE
LIXO NA PRAIA
DO DAFUNDO

EVENTO

No passado Sábado dia 7 de maio, o ISCAL em parceria com a UNESC, de Santa Catarina, limparam praias nos dois lados do Atlântico.
Nesta ação de reconhecimento e de levantamento, em que também participaram alunas
da ESTSeL, que teve lugar na Praia do Dafundo, concelho de Oeiras, procedeu-se à recolha de tampinhas, caricas, cotonetes, beatas, pauzinhos de gelados, pequenos pedaços de vidro, material usado na pesca e esferovite. Mas o vencedor foi o plástico, desde
micro plástico e plástico de maiores dimensões, como embalagens e sacos, copos,
palhinhas e tubinhos para os mais variados usos. Entre os artigos menos numerosos,
destacam-se isqueiros, cortiça, material de escrita como canetas e lápis, pedacinhos de
tecido, pequenas contas, missangas e, até se encontrou um pedaço de uma persiana.
Seringas, luvas e toalhitas, assim como todo o tipo de papel, bem como pedaços de
corda e fibras.
Amar o Mar é preservamos e cuidarmos dele, é mudarmos hábitos e respeitar a natureza. É evitarmos que todos os anos não chegue às nossas praias e costa, dois milhões de
toneladas resíduos. É interrogarmo-nos se necessitamos de consumir tanto. É evitarmos
o desperdício.

“UMA PRAIA
LIMPA TEM MUITO
MAIS PINTA”

PROVAS ACADÉMICAS
NOTÍCIA
O ISCAL tem o prazer de anunciar a obtenção
de título de especialista em auditoria do Professor do ISCAL Rui Geraldes e que a Professora
Doutora Anabela Batista concluiu o doutoramento, a 21 de abril de 2022. O tema da tese incidiu sobre a “A Orientação Empreendedora dos
Gestores Públicos na Criação de Valor Público
nas Instituições de Ensino Superior Público em
Portugal”. A tese foi apresentada no ISCSP-UL Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas
da Universidade de Lisboa no Doutoramento em
Administração Pública – Administração e Políticas Públicas.

INVESTIGAÇÃO

PUBLICAÇÃO DO ARTIGO:
“SHOULD I PLAY OR SHOULD
I GO? INDIVIDUALS’ CHARACTERISTICS AND PREFERENCE
FOR UNCERTAINTY”
O ISCAL tem o prazer de anunciar a publicação do artigo “Should I Play or Should
I Go? Individuals’ Characteristics and
Preference for Uncertainty” na revista
Games da autoria da professora do ISCAL Tânia Saraiva.

INGRESSO E DESAFIOS
NO INÍCIO DA PROFISSÃO
DE SOLICITADOR
EVENTO

Realizou-se a 24 de abril, pelas 14h, no Auditório 1 do ISCAL, o evento: Ingresso e
Desafios no início da Profissão de Solicitador no âmbito do curso de Solicitadoria do
ISCAL. O evento contou, na sessão de abertura, com a presença do Presidente do ISCAL, Professor Pedro Pinheiro e do diretor do curso de Solicitadoria, Professor Carlos
Nunes.
Oradores convidados:
João Salcedas | Presidente da Comissão de Jovens da Ordem dos Solicitadorese dos
Agentes de Execução
Francisco Serra Loureiro | Vice Presidente da Ordem dos Solicitadorese dos Agentes
de Execução
Moderador:
António Manuel Pedroso Leal | Mestre e Professor Especialista

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

ISCAL JBS

ISCAJUDA

Abril foi um mês bastante preenchido para a nossa
equipa! Demos as boas-vindas aos novos membros que entraram no recrutamento e que ocorreu
durante o último mês de março. A nossa equipa
teve ainda a oportunidade de marcar presença
num evento promovido pela JE Portugal em versão presencial, e demos ainda início a um projeto
desenvolvido pela ISCAL JBS, o serviço de IRS.
Iniciámos assim o mês de Abril com a integração
dos novos membros, pelo que foram realizadas
atividades de teambuilding, como também formações relativamente ao Movimento Junior, acerca do
que este implica e representa. No fim de semana
de 9 e 10 do mês de Abril, a nossa equipa teve a
oportunidade de experienciar um evento do Movimento Junior organizado pela JE Portugal, o Growth
Bootcamp #2. Esses dois dias foram marcados por
inúmeras formações, onde tivemos a oportunidade
de trocar experiências com outras Junior Iniciativas
ligadas ao movimento e também entender como
estas funcionam e os métodos de organização e
gestão aplicados pelas mesmas, o que possibilitou
à nossa equipa determinar aspetos a melhorar. Para
além disto, foi possível conhecer outros membros
de outras Junior Iniciativas, mas o mais gratificante
foi realmente a motivação para trabalhar e melhorar
que este evento proporcionou à nossa equipa, de
forma a sermos cada vez melhores. No final deste mês, demos início a um novo serviço, de apoio
em IRS, primeiramente na junta de Freguesia do
Lumiar, e posteriormente, a partir do mês de Maio,
iremos também realizá-lo na junta de Freguesia do
Beato. Como é um serviço transversal a todos os
elementos da ISCAL JBS, todos recebemos uma
formação de IRS, fornecida pelo Docente Fernando Parsotam. Deste modo, devido à dimensão do
serviço, é necessário a colaboração de todos os
membros, pelo que consequentemente, todos iram
ter a oportunidade de experienciar e adquirir novas
experiências, nomeadamente trabalhar em equipa e
também promover o conhecimento dos membros
constituintes. O nosso grupo de jovens encontra-se
mais apto e motivado que nunca pois toda a equipa
encontra-se envolvida e ativa nos projetos que estão
a decorrer; preparado para enfrentar todos os desafios futuros, e claro, realizar os dois serviços neste
momento em ação com distintos e elevados níveis
de qualidade. Linkedin | Instagram

Durante o mês de maio o ISCAJUDA (projeto de
cariz solidário que visa desenvolver iniciativas
de Responsabilidade Social na comunidade)
desenvolveu uma iniciativa que visa a Recolha
de Bens para auxílio a famílias de refugiados da
Ucrânia.
Desta forma, teremos no ISCAL um ponto de
recolha de bens essenciais para os refugiados
da guerra atual na Ucrânia, para que estes bens
sejam posteriormente entregues. O processo de
entrega será realizado através da Junta de Freguesia das Avenidas Novas para auxílio imediato
a famílias que já se encontram na freguesia ou
encaminhamento para a Câmara Municipal de
Lisboa para distribuição noutros locais.
Iremos proceder à recolha de diversos itens, nomeadamente: águas, vestuário e produtos de higiene (mulher, homem criança, bebé), produtos
de saúde (estojos de primeiro socorro, analgésicos, anti-inflamatórios, ligaduras, pensos rápidos, compressas/gazes, álcool etílico).
Essa recolha será feita de até ao dia 30 de maio,
pelo que os bens deverão ser entregues aos seguranças da portaria do ISCAL.
Esta ação está integrada num contexto de aplicação prática dos conteúdos programáticos
da Unidade Curricular de Ética e Deontologia,
nomeadamente o ponto sobre o Desenvolvimento sustentável e a Responsabilidade social
empresarial. Nesse sentido esta ação insere-se
no cumprimento da Agenda 2030 sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
estabelecida pela Organização das Nações Unidas (ONU), nomeadamente a ODS 1 - Erradicar
a Pobreza em Todas As Suas Formas e Lugares
e ODS 10 - Reduzir as Desigualdades no interior
dos Países e entre Países.

ASSOCIATIVISMO
ISCAL
GIRL UP ISCAL

MANAGEMENT TALKS

Em Portugal, o dia 25 de abril é conhecido
como a revolução dos cravos, a revolução
que libertou Portugal de um regime ditatorial
mas também de uma quantidade de restrições e censura em que o país vivia.

No passado mês de abril, a Management Talks
dedicou-se à preparação da estratégia de patrocínios que será aplicado no próximo ano letivo.
Tal planeamento tem como intuito, conectar-nos
às várias empresas que acreditam na nossa missão e nos queiram auxiliar a conquistar os objetivos traçados.

Esta revolução trouxe consigo a oportunidade de muitas mulheres poderem ter, por
exemplo, acesso à educação, iniciarem uma
carreira profissional e começarem a sua independência financeira que, até à data, era
algo impensável devido aos valores que se
viviam naquela época.
As mulheres sempre desempenharam trabalhos domésticos e direcionados à família,
porém, pelo facto de poderem decidir por
si próprias ao que gostariam de se dedicar,
estas começaram a entrar mais nas engenharias, nas ciências e matemáticas, áreas
que até então eram única e exclusivamente
dominadas por homens.
Por isso mesmo, este mês de abril fizemos
uma campanha sobre o lugar das mulheres
ser onde elas quiserem, pois uma mulher é
igualmente capaz de fazer o mesmo que por
muitas décadas só os homens podiam fazer.
Posto isto, o 25 de abril foi o posicionamento de uma nação que ansiava por liberdade e
prosperava por igualdade. Se quiseres saber
mais sobre estes assuntos podes sempre visitar as nossas redes sociais e ficar a saber
mais sobre estes temas.

Instagram

Consideramos que este é um passo essencial,
para que sejamos capazes de dar o próximo
passo em termos daquilo que acreditamos que
poderemos oferecer à comunidade.
Para além dos esforços feitos pelo departamento
financeiro, também o departamento de recursos
humanos conquistou um feito importante, com a
integração de um novo membro para a equipa.
Este processo resultou de uma política que optámos por adotar recentemente, em que para
além dos períodos convencionais de recrutamento, iremos também deixar disponível no
nosso Instagram o link que permitirá a qualquer
aluno efetuar uma candidatura espontânea.
Após a candidatura, a equipa de RH irá proceder à análise e entraremos em contacto com o/a
candidato/a.
Instagram
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