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M. HELENA SILVA
SERVIÇOS FINANCEIROS

Está no ISCAL desde 2007. Chegou ao Instituto através de um
concurso público para Chefe de
Repartição. Foi esta a primeira função que Maria Helena Silva exerceu
enquanto funcionária. “Na altura a
Repartição incluía Recursos Humanos, Expediente e Financeira, e
eu fui chefe das três áreas”, conta-nos a iscalina. De todas, a que
destaca é os Recursos Humanos.
Mas, atualmente é nos serviços financeiros que a podemos encontrar.
Para si, os pontos fortes do ISCAL
passam pela grande oferta formativa e por apresentar a possibilidade de os estudantes frequentarem
aulas noturnas. Além disso, Helena
Silva destaca ainda o bom ambiente que existe entre colegas. “O ambiente entre funcionários sempre foi
bom. Nunca senti grandes atritos”.
A iscalina confessa-nos que no
seu entender o ISCAL melhorou
bastante desde que aqui chegou.
“Em termos de informatização
principalmente. Era tudo muito
manual e, portanto, neste momento, quer para os alunos quer para
os funcionários, penso que facilitou muito o seu desempenho. Há
muito mais informação. É um circuito muito mais aberto do que era
em 2007. Os alunos se queriam alguma informação tinham de ir aos
serviços”.
Helena diz que as melhores recordações que o ISCAL lhe trazem
são os convívios entre os funcionários. “Festejávamos tudo, assim
como ainda hoje, e isso é muito
importante também para o bom
desempenho das nossas funções.
Temos um relacionamento ótimo
com todos os nossos colegas, em
geral”.
Se tivesse de definir o ISCAL numa
só palavra, a funcionária dos serviços financeiros diz: “Excelência”.

ISCAL SEMINÁRIO
CONVIDA TRIBUNAL
DE CONTAS
EVENTO

Deecorreu no passado dia 17 de maio pelas 19h30 no Auditório 2 do ISCAL o Seminário:
ISCAL convida Tribunal de Contas para o qual toda a comunidade ISCALina foi convidada a assistir. Este seminário decorreu no âmbito do Mestrado em Auditoria do ISCAL
pela organização do Professor Fernando Rodrigues e contou com a participação do
Tribunal de Contas com os seguintes oradores:
Dra. Ana Teresa Santos
Auditora-Coordenadora no Departamento de Auditoria III – Prestação de Contas.
Dr. João Cardoso
Diretor de Serviços do Departamento de Sistemas e Tecnologias de Informação.
Tópicos do seminário:
- Os trabalhos que têm vindo a ser desenvolvidos no âmbito das nossas plataformas de
interação com as entidades sob jurisdição e consulta, nomeadamente ao nível da prestação de contas, assim como com as entidades setoriais de controlo.
- As questões de cibersegurança e boas práticas.
- Projetos internacionais em que o TdC tem estado envolvido nas áreas internacionais de E-GOV.
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O PODER DOS DADOS:
UMA VIAGEM PELO
BUSINESS
INTELLIGENCE

EVENTO

O PODER DOS DADOS:
UMA VIAGEM PELO
BUSINESS
INTELLIGENCE

No passado dia 14 de maio, às 15h30, decorreu o seminário O poder dos dados: uma
viagem pelo Business Intelligence. O evento organizado pela equipa da U.C. de PSE
II contou com a intervenção de Francisco Miranda Rodrigues, diretor Comercial na
GSTEP.
Neste seminário foi abordada a importância dos dados, e o poder de os transformar
em informação útil para a tomada de decisão. Neste sentido foram apresentadas ferramentas de planeamento e controlo orçamental, assim como uma demonstração das
capacidades da ferramenta PowerBI. Este seminário destinou-se aos alunos da u.c. de
PSEII, contudo foi aberto a toda a comunidade ISCAL.

14 DE MAIO | 15H30 | ONLINE

ORADOR CONVIDADO

Francisco
Miranda
Rodrigues

Diretor Comercial na GSTEP
www.gstep.pt

NO ÂMBITO DA UNIDADE CURRICULAR DE PSE II
PROFESSOR JOSÉ LUÍS SILVA

MARIA JOÃO FERRO
SUGESTÃO

Aproximando-se o verão, esta será a altura ideal para começarmos a reunir os livros
que nos acompanharão nas semanas em
que teremos liberdade para ler apenas pelo
prazer da leitura. Gostaria de contribuir com
duas sugestões de obras que jogam com
a própria arte da escrita e confundem, propositadamente, o leitor, privando-o do conforto das certezas e dos dados adquiridos.
São elas Se Numa Noite de Inverno um
Viajante de Italo Calvino, um clássico publicado em 1979, e A Anomalia de Hervé
Le Tellier, uma obra recente, que venceu o
Prémio Goncourt em 2020. Se Numa Noite
de Inverno um Viajante é um romance cheio
de surpresas, é como uma caixa dentro de
uma caixa dentro de uma caixa, uma verdadeira matriosca que consiste numa sequência de dez inícios de histórias cuja leitura é
sempre interrompida por um motivo ou por
outro numa progressão de eventos cada vez
mais inusitados. O Leitor, que é a personagem principal desta viagem, esforça-se por
chegar ao fim da história, de alguma história,
sem nunca conseguir porque está sempre a
recomeçar a leitura. Porém, sempre que o
faz, depara com um novo início, uma nova
história, um estilo diferente… mas algo passa de umas histórias para outras — uma
frase aqui, uma descrição ali. Em cada capítulo, o Leitor terá um papel mais preponderante e, pela forma insistente como persevera na leitura mesmo perante todos os
obstáculos que enfrenta, personifica o Leitor
ideal, aquele que merece, chegado ao fim,
saber toda a verdade, muito embora tal seja,
efetivamente, inexequível. Neste livro sobre
livros, Calvino mostra-nos que a leitura abre
janelas que nos oferecem múltiplas possibilidades, embora seja impossível chegarmos
ao conhecimento da verdade. No entanto,
alcançar a verdade não é, de facto, o mais
importante. O que conta realmente é a viagem e o prazer que obtemos ao desfrutar
de cada nova possibilidade que se abre
dentro de um livro. Texto completo AQUI!

11.ª SEMANA DO
EMPREENDEDORISMO
DE LISBOA 2021
LISBON’S 11TH ENTREPRENEURSHIP WEEK
EVENTO
No dia 19 de maio de 2022, pelas 20h, no Auditório 1, realizou-se a 11.ª Semana do Empreendedorismo de Lisboa 2021, que abordou a grande temática: “As oportunidades empreendedoras no
setor do turismo num contexto de incerteza”.
O evento foi organizado e moderado pelo Prof.
Doutor José Moleiro Martins.
Oradores convidados:
António Marto | Presidente Fórum Turismo
José Pedro Almeida | CEO and Founder da XLR8 RMS

AS OPORTUNIDADES EMPREENDEDORAS
PUBLICAÇÕES
NO SETOR DO TURISMO
NUM CONTEXTO DE INCERTEZA
NOTÍCIA
CIENTÍFICAS
19 MAIO DE 2022 | 20H

O ISCAL tem o prazer de anunciar as seguintes
ORADORES:
publicações:
António Marto, Presidente Fórum Turismo

José Pedro Almeida, CEO and Founder da XLR8 RMS

- Artigo “Promoting the Integration of Payment
Markets: A Stakeholder’s Vision” da co-autoria da docente Maria Manuela Martins dos
Santos Domingos Nunes Ferreira juntamente
com os Professores Carlos Manuel Pinheiro
(Universidade Europeia; ISCAL) e Nelson António (ISCTE-IUL) foi publicado pela revista académica European Business Organization and
Law Review. A European Business Organization
and Law Review tem um fator de impacto 1,661
(2020) e está indexada na UGC, Scopus e SSCI.
O artigo aplica a teoria dos stakeholders à indústria de pagamentos da Europa, na sequência da criação da SEPA (Single Euro Payments
Area), o maior projeto concretizado na área dos
pagamentos, abrangendo mais de 500 milhões
de consumidores, 9.000 bancos e outras instituições financeiras, 4.000 prestadores de serviços
e 117.000 milhões de pagamentos eletrónicos
por ano na zona do euro.
ORGANIZADOR E MODERADOR | PROF. DOUTOR JOSÉ MOLEIRO MARTINS

- Artigo científico “Effects of Innovation, Total Quality Management, and Internationalization on Organizational Performance of Higher Education Institutions” da autoria das professoras do ISCAL Maria
do Rosário Justino e Marina Godinho Antunes.

ODS8 SEMINÁRIO
TRABALHO DIGNO
E CRESCIMENTO
ECONÓMICO
EVENTO

“Promover politicas orientadas para o desenvolvimento que apoiem as atividades produtivas, criação de emprego decente, empreendedorismo, criatividade e inovação, e incentivar a formalização e o crescimento das micro, pequenas e médias empresas, inclusive
através do acesso aos serviços financeiros”, é uma das metas do ODS 8 - Trabalho Digno
e Crescimento Económico, o último seminário da iniciativa “Um ODS por Mês” que teve
lugar no dia 24 de Maio, pelas 18:30, em regime híbrido, presencial e online. O evento
decorrereu no âmbito das Comemorações do ISCAL.
Oradores:
Dr.ª Helena Maria Silva – Diretora de Recursos Humanos | APS – Administração dos
Portos de Sines e do Algarve, S.A
Dr. Jorge Martins – Diretor de Recursos Humanos | Securitas
Moderadora: Docente Ana Maria Sotomayor – ISCAL

DIA DO
ISCAL
EVENTO

“O FUTURO DO ISCAL
NÃO VAI MAIS
SER ADIADO”

Foi uma das afirmações feitas pelo presidente do Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa (ISCAL),
Pedro Pinheiro, na sessão solene que
assinalou os 263 anos da Aula do Comércio, a 19 de maio, caracterizada pelas habituais intervenções institucionais e uma
tertúlia dedicada ao projeto do livro “A
Aula do Comércio ilustrada”.

Ao presidente do ISCAL coube o discurso de encerramento da cerimónia, marcadamente motivacional e virado para
o futuro, visão partilhada por Maria
João Escudeiro, vice-presidente do
Politécnico de Lisboa, que representou a
instituição e, para quem devem ser postos “os olhos no futuro com esperança e
otimismo, mas orgulhando-nos do passado desta instituição”.

Também docente do ISCAL, Maria João
Escudeiro ressaltou, na intervenção, a importância da educação e ensino superior
para a formação integral dos cidadãos,
ao citar Nelson Mandela: “a educação é
a arma mais poderosa que podemos usar
para mudar o mundo.”

A vice-presidente do IPL fez questão de
valorizar o “ato de grande responsabilidade para com a sociedade” que é a atribuição do grau de licenciado ou mestre pelas escolas do Politécnico de Lisboa. Ao
ISCAL lançou desafios como: “a inovação pedagógica, nomeadamente quanto à adaptação de planos curriculares
mais flexíveis integrando e promovendo
competências que não somente as competências técnicas e científicas, competências estas claramente necessárias e
relevantes para uma integração de sucesso no mercado de trabalho, contribuindo
para a formação de cidadãos adaptáveis
e resilientes, e a possibilidade de fomentar o upskilling e reskilling dos cidadãos,
impulsionadas por novas ofertas formativas, designadamente, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência”.
Já o presidente do ISCAL falou do que
se antevê ser o futuro da instituição, “que
não se constrói sozinha (...), mas “alicerçada em homens e mulheres que trabalharam, diariamente, e que fizeram desde
há 263 anos um determinado caminho. E
só podemos garantir mais 263 anos de
história se assim continuarmos”. Consciente da necessidade de alterar um conjunto de aspetos na instituição, tais como
“a questão da qualificação do corpo docente, a necessidade de inovação do processo pedagógico, de ter mais recursos,
novas instalações”, Pedro Pinheiro referiu
que, mais do que “falarmos sempre muito
nas necessidades que temos, vamos por
o foco no que temos para dar”.

Paula Franco, bastonária da Ordem dos
Contabilistas Certificados foi a oradora
convidada da cerimónia. Sobre o ISCAL
disse ser uma referência nos profissionais
de Contabilidade. “São alunos que olham
para estas matérias olhando para o passado, para o presente e para o futuro.
Trazem dignificação à profissão”, referiu.
Do programa fez parte uma tertúlia dedicada ao projeto do livro “A Aula do Comércio Ilustrada”, resultado de uma parceria entre o ISCAL e a Escola Superior
de Educação de Lisboa. Coube a Orlando Gomes, docente e anterior presidente
do ISCAL, moderar o painel constituído
pelas docentes do ISCAL, Margarida Piteira (coordenadora do projeto) e Maria
João Ferro e Filomena Borba, bibliotecária do ISCAL.

PROVAS
ACADÉMICAS

CONFERÊNCIA

NOTÍCIA

O ISCAL tem o prazer de anunciar que a Professora Doutora Tânia Saraiva concluiu o doutoramento em Gestão, a 8 de junho de 2022. O tema
da tese incidiu sobre: “Preferência por Incerteza:
Evidências do Programa de Televisão JOKER”.

ISCAL MARCA
PRESENÇA NA 5.ª
EDIÇÃO DO FÓRUM
EMPREGO

EVENTO

Teve lugar no dia 27 de maio, no Hotel Sana Malhoa, em Lisboa, a 5.ª edição do Fórum Emprego, organizada pela Câmara de Comércio e
Indústria Luso-Francesa.
Esta iniciativa, que contou com a presença de
cerca de 60 visitantes, teve como objetivos primordiais responder às necessidades das empresas que recrutam no mercado português, apoiar
os jovens na procura de emprego, realçar o mercado em Portugal e colocar frente a frente empresas, recrutadores, candidatos e especialistas
no setor.
Paralelamente à exposição, decorreram vários
Pitchs dinamizados por algumas das entidades
participantes.
Este evento contou com a presença da colaboradora Sónia Vaz e do Gabinete de Relações Externas e Saídas Profissionais (GRESP), Cândida
Godinho, que aproveitou a ocasião para alargar
parcerias e novos contactos.

A PROBLEMÁTICA DA
INTEGRAÇÃO DOS
MIGRANTES E O PAPEL
DA OIM EM PORTUGAL
A LIBERDADE RELIGIOSA
EM PARTICULAR
EVENTO

Decorreu no passado dia 26 de maio pelas 15h no Auditório 1 do ISCAL a Conferência
“A problemática da integração dos migrantes e o Papel da OIM em Portugal” - A
Liberdade Religiosa em particular.
A abertura esteve a cargo do Presidente do ISCAL, Prof. Doutor Pedro Pinheiro
“A problemática da integração dos migrantes e o Papel da OIM em Portugal”
Dr. Vasco Malta, Chefe da Missão IOM Portugal (International Organization for Migration
- United Nations Migration Agency);
“A Liberdade Religiosa dos migrantes em geral e em Portugal”
Professor Doutor Jorge Bacelar Gouveia, Professor Catedrático na Nova School of Law;
Liberdade Religiosa e Refugiados: Desafios emergentes no Direito Internacional
Dr. Felipe Augusto Carvalho, Doutorando em Direito Público na Universidade de Coimbra. Editor-Chefe da Revista Brasileira de Direito e Religião (ReBraDiR).
“A Dignidade da Pessoa Humana e a Liberdade Religiosa como elemento de Integração
ou de Conflito, em contexto de Migrações”
Dr. Carlos Nunes, Professor Especialista, Director do Curso de Solicitadoria do Iscal.
Moderadora: Dra. Ana Paula Sequeira, Assistente Convidada no ISCAL, Doutoranda
em Direito na Universidade da Extremadura
Comissão Organizadora: Dra. Ana Paula Sequeira, Dr. Carlos Nunes

III JORNADAS
INTERNACIONAIS
DE INVESTIGAÇÃO
EM RELATO | JIIR 2022
EVENTO

O ISCAL - IPL (mestrado em Contabilidade) e a UFPE – Universidade Federal de Pernambuco (programa de pós-graduação em ciências contábeis) organizaram a 8 e 9 junho de 2022 as III Jornadas Internacionais de Investigação em Relato | JIIR 2022
ÁREAS CIENTÍFICAS:
Ciências atuariais | Contabilidade financeira e auditoria | Contabilidade de gestão | Contabilidade pública
COMISSÃO ORGANIZADORA:
Carla Martinho, Fábio Albuquerque e Paula Gomes dos Santos | ISCAL - IPL, Portugal
Daniel Silva e Luiz Anjos | UFPE, Brasil
OBJETIVO:
Promover a discussão e partilha de:
1. Investigação na área do relato através de projetos científicos desenvolvidos pelos estudantes em programas de estudo de segundo e terceiro ciclos (pós-graduação stricto
sensu, mestrados e doutoramentos)
2. Linhas de investigação na área do relato desenvolvidas pelos docentes/investigadores.

ISCAJUDA PROMOVE
AÇÃO DE RECOLHA
DE SANGUE NO ISCAL
NOTÍCIA
O ISCAL no âmbito das comemorações dos 263
anos através do ISCAJUDA em parceria com o
Instituto Português do Sangue e Transplantação
(IPST), procedeu à recolha de sangue no dia 09
de junho de 2022, das 9h00 às 13h00.
O projeto ISCAJUDA - Conta connosco é um
projeto de cariz solidário que visa desenvolver
iniciativas de Responsabilidade Social na comunidade. Esta ação está integrada num contexto
de aplicação prática dos conteúdos programáticos da Unidade Curricular de Ética e Deontologia
(lecionada pelos professores Maria Albertina Rodrigues e Tiago Matalonga) da licenciatura em
Contabilidade e Administração, 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 o ODS 3 - Saúde de Qualidade.

ESTUDANTES
DE SOLICITADORIA
DO ISCAL VISITAM
TRIBUNAL JUDICIAL
DE SINTRA

NOTÍCIA

No passado dia 24 de maio os estudantes do
2.° ano de Solicitadoria, no âmbito da disciplina
de Direito e Processo Penal, efetuaram uma visita ao Tribunal Judicial de Sintra. Serviu a visita
para que os alunos pudessem assistir a um julgamento criminal, em tribunal coletivo, e verificassem como é a prática no terreno, por vezes
tão distante da teoria aprendida nas aulas mas
muito mais enriquecedora. Marcaram presença
os alunos das turmas do dia e das turmas da
noite, num total de 65, acompanhados pelo organizador da visita e regente da UC de Direito
e Processo Penal, Professor Doutor Armando
Dias Ramos. No final o entusiasmo dos alunos
era visível nos seus rostos. Para muitos foi o primeiro contacto com a Justiça e a assistência a
um julgamento.

NOTÍCIA

ISCAL RECEBE VISITA DE:

CONSÓRCIO DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR
FRANCESAS DA REGIÃO DE PARIS
No dia 9 de Maio, o ISCAL recebeu a visita de um consórcio de Instituições de Ensino
Superior Francesas da região de Paris - IUT Instituts Universitaires de Technologie,
com o objetivo de divulgar a oferta de ciclos de estudo do ISCAL e principais aspetos
do seu funcionamento. A acompanhar a comitiva tivemos ainda a presença do Pró-Presidente do Politécnico de Lisboa, Fernando Melício.
Esta visita permitiu fortalecer a relação de parceria já existente entre o ISCAL e uma das
Instituições que participam no citado consórcio, a IUT Sénart Fontainebleau, da Université Paris Est Créteil, estabelecida no âmbito do Programa ERASMUS, que tem permitido
concretizar fluxos de mobilidade entre Estudantes de ambas as Instituições.
Foi, ainda, abordada a possibilidade de estender a parceria às restantes Instituições,
dada a proximidade entre os ciclos de estudo ministrados nestas IUT e no ISCAL, bem
como a possibilidade de lançar projetos de cooperação conjuntos.

BRATISLAVA UNIVERSITY OF ECONOMICS

ISCAL RECEBE VISITA
AND MANAGEMENT (BUEM)
DA PRÓ-REITORA PARA
A Bratislava University of Economics and Management (BUEM) visitou o ISCAL no
O PLANEAMENTO E
dia 10 de Maio, dando assim relevância ao Protocolo estabelecido entre estas Instituições no âmbito do Programa ERASMUS, cuja colaboração contínua tem trazido a
DESENVOLVIMENTO
possibilidade realizar vários programas de Mobilidade entre os Estudantes de ambas
INSTITUCIONAL
Instituições, assim como entre os Docentes.
DA UNESC
NOTÍCIA
Esta visita trouxe, novamente, a confirmação de que o ISCAL e a SEMPA partilham
A Professora Doutora Gisele Lopes, Pró-Reitora
para o Planeamento e Desenvolvimento Institucional da Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC), visitou hoje, dia 23 de maio,
o ISCAL. Esta visita, da Universidade do Brasil
com a qual o ISCAL tem parceria, permitiu discutir perspetivas de internacionalização mais
integradoras no contexto dos cursos de Licenciatura em Comércio e Negócios Internacionais
(CNI) e Contabilidade e Administração e, ainda,
nos diversos mestrados. A questão da promoção da investigação e das atividades conjuntas
de extensão à comunidade foram também temas abordados.

várias áreas de conhecimento, patente na proximidade dos ciclos de estudo de ambas,
assim como na possibilidade de estreitar a parceria já existente, ao estabelecer ciclos de
estudo conjuntos, cujo desenvolvimento se encontra em análise.

ISCAJUDA
NA RECOLHA DE BENS
PARA AUXÍLIO A FAMÍLIAS DE REFUGIADOS
DA UCRÂNIA

EVENTO

O ISCAJUDA é um projeto de cariz solidário que visa desenvolver iniciativas de Responsabilidade Social na comunidade.
Neste sentido, no atual ano letivo, o ISCAJUDA desenvolveu uma iniciativa que visa a
Recolha de Bens para auxílio a famílias de refugiados da Ucrânia. Desta forma, tivemos
no ISCAL um ponto de recolha de bens essenciais para os refugiados da guerra atual
na Ucrânia, para que estes bens sejam posteriormente entregues a quem mais precisa.
O processo de entrega foi 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.
Esta ação esteve 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.
Procedemos 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 foi realizada no decorrer do mês de maio.

ASSOCIATIVISMO
ISCAL
ISCAL JBS

GIRL UP ISCAL

ISCAJUDA

O mês de Maio, apesar de mais calmo, não deixou a equipa da ISCAL JBS parada.

Este mês foi marcado por vários acontecimentos importantes por todo o mundo. Contudo,
gostaríamos de destacar a conquista da licença
menstrual em Espanha, sendo assim o primeiro
país da Europa que aprovou uma baixa laboral
para as mulheres que sofrem de fortes dores
menstruais.

Maio foi o mês de Recolha de Bens para auxílio
a famílias de refugiados da Ucrânia. Desta forma, tivemos no ISCAL um ponto de recolha de
bens essenciais para os refugiados da guerra
atual na Ucrânia, para que estes bens fossem
posteriormente entregues a quem mais precisa.
O processo de entrega foi 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.

Durante as últimas semanas, a ISCAL Júnior
Business Solutions lançou a sua nova rúbrica,
“Conversas de Café”, onde uma vez por semana é nos dada a possibilidade de conhecer
melhor um membro da organização e os seus
interesses pessoais.
Até à data, já contamos com a presença da
Presidente Bárbara Ferreira, da diretora de
Gestão de Qualidade Rita Chaves, do manager
Comercial Guilherme Castelhano, da diretora
de Recursos Humanos Raquel Fonseca e do
Vice-Presidente Tomás Jesus. Para além disso, foram publicados mais dois episódios do
podcast “Acerto de Contas”, que conta com
a presença do Professor Cândido Peres e da
Professora Ana Sotomayor.
Continuámos a desenvolver o nosso projeto de
serviço de IRS à Junta de Freguesia do Lumiar
e do Beato, assim como contámos com uma
formação de Introdução ao Excel em parceria
com a excellera.
Não percas o próximo mês, este cheio de novidades!
Instagram

Apesar da licença menstrual ser uma conquista importante é também muito importante relembrar que não são apenas as mulheres que
menstruam e por esse mesmo motivo é urgente
fomentar aulas de educação sexual mais inclusivas e quebrar o tabu em torno da menstruação, para que ninguém fique excluíd@ do âmbito desta licença.
É ainda relevante salientar que existem muitas
pessoas que sofrem de endometriose, que é
uma doença crónica que provoca “menstruações um pouco mais dolorosas até doença
mais grave, como endometriose profunda, que
atinge também órgãos fora do sistema reprodutivo”.
Esta doença, por ser difícil de ser diagnosticada
ao requerer exames médicos não específicos e
por cada pessoa sentir a dor à sua própria maneira, estima-se que afete aproximadamente 1
em cada 10 pessoas na idade reprodutiva, não
existindo uma cura concreta na maioria dos casos, podendo apenas ser controlada.
Conforme os dados estatísticos, pondera-se
que só em Portugal existam 350 000 pessoas
que sofrem com esta doença.
Juntamente a este tipo de licenças, ainda são
necessárias tantas outras coisas que precisam
ser alcançadas, como a consciencialização dos
profissionais de saúde e educação para este
tipo de doenças e a divulgação das mesmas.
Instagram

Esta ação esteve 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.

Procedemos 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 foi realizada no decorrer do mês
de maio.
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