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ISCAL

CANDIDATURAS 
MESTRADOS

As candidaturas aos cursos de mestrado do ISCAL para o ano letivo 2022/2023 já ar-
rancaram e decorrem até 19 de agosto, em formato exclusivamente online, através da 
Plataforma de Candidatura do ISCAL, aqui. A adesão aos mestrados é tradicionalmente 
alta, o que resulta no completo preenchimento das vagas disponíveis num curto espaço 
de tempo. A taxa de empregabilidade pós-cursos também é muito elevada, situando-se 
perto dos 100%.

As aulas iniciam-se a 19 de setembro de 2022 e o corpo docente será formado por 
um conjunto de profissionais com experiência comprovada nas mais diversas áreas de 
trabalho e empresas, em contexto nacional e internacional. Os cursos, com duração de 
dois anos, terão uma forte componente prática aliada à científica.

Pedro Pinheiro, presidente do ISCAL, assinala:
«A escolha de um mestrado tem subjacente o desenvolvimento de competências numa 
determinada área de conhecimento, bem como o próprio desenvolvimento pessoal do 
estudante. Com base nesta premissa, o ISCAL acaba de abrir um novo ciclo de can-
didaturas para os cursos de mestrado, para o ano letivo de 2022. Os mestrados do 
ISCAL associam o desenvolvimento de competências teóricas a uma forte componente 
de aplicação prática que se poderá traduzir numa vantagem competitiva na abordagem 
ao mercado de trabalho.»

Todos os cursos de mestrado do ISCAL são lecionados em regime pós-laboral, entre 
segunda e sábado (dois/ três dias por semana). Nos dias úteis as aulas terão início às 
18H00 / 18H30 e aos sábados a partir das 9H00.

O valor de investimento será de 3.300 euros a repartir pelos dois anos letivos de dura-
ção do segundo ciclo de estudos, na proporção de 2.000 euros no primeiro ano e 1.300 
euros no segundo.

TESTEMUNHO

NOTÍCIA

RICARDO MORAIS
GABINETE DA QUALIDADE 
E PLANEAMENTO

Ricardo Morais tem 32 anos e está 
no ISCAL desde o dia 2 de mar-
ço. Entrou para o Instituto através 
de Mobilidade Interna. Trabalhava 
na Junta de Freguesia de Benfica, 
“casa onde fui monitor de contac-
to numa escola da freguesia.  “Vir 
para o ISCAL e mudar de área de 
trabalho foi abraçar um novo de-
safio, pois tenho como objetivo 
progredir na função pública. Além 
disso, tenho muita vontade em 
aprender e não vejo uma casa me-
lhor para me ajudar nesse cami-
nho”, conta-nos o iscalino. 
Ricardo iniciou as suas funções 
no ISCAL no Serviço de Informa-
ção e Documentação (SID) mas 
atualmente é no Gabinete de Qua-
lidade que o podemos encontrar. 
Enquanto fazia parte da equipa 
da Biblioteca, as suas tarefas 
passavam por apoiar e ajudar os 
estudantes nas suas necessida-
des académicas de pesquisa e 
estudo. “Tive igualmente a opor-
tunidade desenvolver atividades 
culturais e artísticas”, diz.  Já no 
Gabinete, as suas funções passam 
por contribuir para uma “melhoria 
contínua do Sistema de Gestão da 
Qualidade (SGQ), dos Serviços da 
Presidência, das Unidades Orgâni-
cas e outras Unidades e Serviços, 
colaborando em ações de sensi-
bilização e divulgação internas”. 
Para si, o ponto forte do ISCAL 
são as pessoas e afirma: “A forma 
como fui bem recebido e integra-
do - a forma como as pessoas 
mostram o seu compromisso, ves-
tindo todos os dias a camisola – 
são sem dúvida o ponto forte da 
Instituição”. Se tivesse de definir o 
ISCAL numa palavra seria Futuro, 
uma vez que um dos seus objeti-
vos passa por estudar no ISCAL e 
continuar a aprender todos os dias 
com aquilo que faz.

https://portal.ipl.pt/iscal-cssnet/page


SUGESTÃO
CULTURAL
DO ISCAL

A sugestão de leitura que se propõe é o 
livro de Paulo Coelho: “O Alquimista”. As 
férias são um momento ideal para recom-
por o que temos feito e o que desejamos 
fazer.  Este livro, ao retratar o percurso de 
alguém que procura o “toque de magia” que 
pode dar sentido a tudo, ou quase tudo, o 
que fazemos, pode também fazer com que 
o nosso próprio percurso de reflexão faça 
sentido. Confundimos, muitas vezes, as fé-
rias como o momento em que nada se faz, 
sendo certo que desde a Antiguidade, as 
férias não eram mais do que a oportunidade 
de fazer algo diferente. Muitos de nós apro-
veitamos esta época para estar com quem 
não temos oportunidade durante o ano, 
mas, acima de tudo, para “experimentar”, 
para “viver” (ou reviver) os sítios, as pessoas 
e os eventos que nos dão sentido. Por que 
razão as festas, muitas delas de base reli-
giosa/espiritual estão cheias? Por que razão 
os Portugueses de além fazem milhares de 
quilómetros para regressarem? O livro pro-
posto pode levar-nos a fazer essa viagem, 
de milhares de quilómetros na nossa ima-
ginação, para chegarmos ao que o nosso 
Coração almeja.  É um livro que se critica 
facilmente, frugal e simples, seja na mensa-
gem seja no propósito. Alguns poderão di-
zer, até, que está cheio de “clichés”, como 
a “sorte daquele que segue o seu Coração”. 
Contudo, será que aquele que critica já se 
deu, a ele próprio, a oportunidade de seguir 
o seu Coração? Ou está apenas, e já, tão 
desolado e triste que a coragem de procurar 
Ser se esvaziou? Criticar é fácil e muitas ve-
zes, quando é estruturada, ajuda a melho-
rar. Contudo, não existem muitos prazeres 
maiores do que a expectativa e a ânsia de 
viajar, de descobrir e, sempre que possível, 
de encontrar. Um dos aspectos mais difíceis 
da Vida é aceitar que a experiência subjec-
tiva, a que sentimos em nós, não é menos 
real do que aquela que objectivamente pode 
ser partilhada.  Ninguém pode viver através 
dos meus sapatos, mas todos podemos 
usar sapatos para viajar e tornarmo-nos 
melhores versões de nós próprios. E talvez 
a “sorte nos Sorria”. É essa a sugestão. E 
experiências boas, é o que se deseja. 

SUGESTÃO

VANESSA MENDES

ISCAL E APS 
PROMOVEM 
WORKSHOP
CONTABILIDADE 
DE SEGUROS
PRESENTE E FUTURO
O ISCAL e a Associação Portuguesa de Seguradores (APS) promoveram em formato 
híbrido o workshop: Contabilidade de Seguros Presente e Futuro. O evento surgiu 
como encerramento do Curso de Especialização em Contabilidade, Fiscalidade e Pla-
neamento no Setor Segurador e decorreu no dia 7 de julho, entre as 17h30 e as 19h. 

Nas palavras do Presidente do ISCAL, o Professor Pedro Pinheiro “Tendo em conside-
ração as especificidades do setor segurador, foi lançado, em parceria com Associação 
Portuguesa de Seguradores, este Curso de Especialização, com intuito de promover o 
desenvolvimento de competências nos profissionais da área, e naqueles que com ela 
interagem. O corpo docente do curso, é, na sua maioria, composto por profissionais 
com vasta experiência no setor segurador, permitindo deste modo um elevado grau de 
especialização e de aplicação das matérias abordadas.”

EVENTO



O ENSINO
DE LÍNGUAS
ESTRANGEIRAS 
EM PORTUGAL
E NO MUNDO

EVENTO

A conferência “De cada língua se ouvem outras - o ensino de línguas estrangeiras em 
Portugal e no mundo”, promovida e organizada pelo CLiC - Centro de Línguas e Cultura 
do IPL, teve como objetivo promover um espaço de debate e reflexão entre os docentes 
de línguas estrangeiras e investigadores, sobre práticas e experiências pedagógicas. A 
iniciativa contou com o apoio da RECLES - Associação de Centros de Línguas do Ensino 
Superior em Portugal.

O programa da conferência incidiu em 7 temas:

    Desafios e oportunidades no ensino de línguas estrangeiras na atualidade;
    Igualdade, inclusão e diversidade no ensino de línguas;
    Experiência e motivação dos alunos na aprendizagem de línguas;
    Criação e implementação de recursos para uso presencial e/ou digital;
    Do ensino presencial ao ensino virtual e/ou misto;
    Formação de professores de línguas estrangeiras;
    Os objetivos do desenvolvimento sustentável e o ensino de línguas estrangeiras.

ISCAL REFORÇA
PROTOCOLO COM
A PRIMAVERA
EDUCATION

ISCAL ASSINA
PROTOCOLO COM A 
CÂMARA DE COMÉRCIO 
E INDÚSTRIA LUSO-
-FRANCESA

O protocolo com a Primavera Education preten-
de dar continuidade a uma ligação profícua entre 
ambas as entidades que permite aos estudantes 
do ISCAL terem contacto com uma ferramenta 
informática amplamente utilizada em contexto 
laboral. Para além desta questão, este protocolo 
prevê ainda um conjunto de atividades de coo-
peração entre a Primavera e o ISCAL em dife-
rentes domínios.

No âmbito do curso de licenciatura em Comércio 
e Negócios Internacionais, o ISCAL celebrou a 
3 de Maio um protocolo de colaboração com a 
Câmara de Comércio e Indústria Luso-Francesa.
O Protocolo contempla, entre outros aspetos, 
oportunidades para colaboração ao nível da re-
flexão estratégica do curso, participação de pro-
fissionais em seminários e outras atividades do 
curso, abertura para apoiar trabalhos académi-
cos dos alunos do curso bem como divulgação 
de ofertas de emprego e estágios.

NOTÍCIA

NOTÍCIA



Com o fim das aulas, e os exames aí à 
porta, a Biblioteca do ISCAL preparou um 
menu cheio de novidades, que envolvem 
livros, praia e aventuras.

Podes encontrar no nosso catálogo, na 
secção de Literatura, todo um mundo 
mágico que te poderá acompanhar ao 
longo das tuas férias.

LEVA OS LIVROS NA TUA BAGAEM 
QUANDO FORES DE FÉRIAS.

MENU DE VERÃO
DA BIBLIOTECA

DO ISCAL

REQUISI-
ÇÃO
Junta-te a nós e vem descobrir as nossas 
estrelas: os livros. 

Podes levá-los para casa emprestados, é 
consultares o catálogo e escolheres!

OFERTA
Na entrada da biblioteca do ISCAL en-
contras livros para levares na tua baga-
gem quando fores de férias.

Mas também podes trazer e contribuir 
para que mais pessoas possam descobrir 
as nossas estrelas: os livros.

SUGES-
TÃO
LITERATURA PORTUGUESA
As terras do risco - Agustina Bessa-Luís
Os Maia – Eça de Queirós
Amanhã é sempre longe demais - Maria Luísa 
Cabral
Quando os lobos uivam – Aquilino Ribeiro
Os íbis vermelhos da Guiana - Helena Marques
O Evangelho segundo Jesus Cristo – José Sa-
ramago
Introdução geográfico-sociológica à história 
de Portugal – António Sérgio
Nikalai! Nikalei! – José Rodrigues Miguéis
A Nave de pedra – Fernando Namora
 

ÁFRICA E AMÉRICA LATINA
Jaime Bunda, agente secreto: estórias de al-
guns mistérios – Pepetela
Estórias abensonhadas - Mia Couto
As mãos dos pretos: antologia do conto mo-
çambicano - Nelson Saúte
O ano em que Zumbi tomou o rio - José 
Eduardo Agualusa
Budapeste - Chico Buarque
Tenda dos Milagres – Jorge Amado
Gabriela, Cravo e Canela – Jorge Amado
O meu país inventado - Isabel Allende
O Fazedor – José Luís Borges
 

LER É VIAJAR,
É SONHAR,

É DESCOBRIR,
É FAZER A DIFERENÇA.

FANTASIA
Harry Potter e o Prisioneiro de Askaban e Harry 
Potter e  a ordem da Fénix – J. K. Rawlings
A volta ao Mundo em 80 dias – Júlio Verne
Stonehenge – Bernard Cornwell
Ficheiros Secretos Aparições Fantásticas – 
Charles Grant
Os homens são como chocolate – Tina Grube
Filha da Noite - Marion Zimmer Bradley
As mulheres da casa do Tigre - Marion Zim-
mer Bradley
O Eremita da Floresta Eyton - Ellis Peters
 

CLÁSSICOS
A vida de Pi - Yann Martel
As Rosas de Atacama – Luís Spúlveda
Amor em Tempos de Cólera – Gabriel Garcia 
Marques
Pigmalião - George Bernard Shaw
Madame Bovary – Gustave Flaubert
Educação Sentimental – Gustave Flaubert
Ulisses – James Joyce
As Vinha da Ira – John Steinbeck
As pontes de Madison County - Robert Ja-
mes Waller
O Vermelho e o Negro – Stendhal

https://iscal.biblio.ipl.pt/


ENCERRAMENTO DA 1.ª 
EDIÇÃO DO PROGRAMA 
MENTORI@IPL

EVENTO

No dia 6 de julho decorreu a última atividade da 1.ª edição do Programa de Mento-
ria Interpares do Politécnico de Lisboa - MENTori@IPL, com o objetivo de reforçar o 
sentimento de pertença ao grupo MENTori@IPL e estreitar relações de confiança entre 
mentores e mentorandos, desenvolvendo, simultaneamente, sentimentos de empatia e 
de proximidade.

Esta atividade foi coordenada e dinamizada por um grupo de docentes da Escola Su-
perior de Tecnologia da Saúde de Lisboa (ESTeSL) - Mário Maia-Matos, Cláudia Viegas, 
Rute Borrego e Vânia Costa, envolvendo para além da rede de mentores e mentoran-
dos, os coordenadores e dinamizadores do Programa MENTori@IPL de cada uma das 
Escolas envolvidas nesta 1.ª edição, criando entre todos momentos de partilha, reflexão 
e entusiasmo.

Ao longo do ano letivo de 2021/2022, foi promovido no âmbito do Programa MENTori@
IPL, um conjunto de ações de formação, que visaram o desenvolvimento de competên-
cias transversais e o enriquecimento pessoal e académico dos mentores e mentorandos 
a participar no programa.

O programa MENTori@IPL é uma iniciativa que pretende reforçar as estratégias de inte-
gração e de vivência académica no ensino superior, a par com outras atividades desen-
volvidas pelo Politécnico de Lisboa e as suas Escolas.

Brevemente vão ser partilhados detalhes sobre a 2.ª Edição do programa, a acontecer 
no ano letivo 2022/2023.

SESSÃO



NOTÍCIA

GRUPO DE
VOLUNTÁRI@S
DO ISCAL JUNTA-SE 
À APPDI NO FESTIVAL 
ROCK IN RIO LISBOA
Na edição deste ano do Festival Rock in Rio Lisboa, um grupo de voluntárias e voluntá-
rios do ISCAL uniu-se na divulgação de um questionário sobre perceções de Diversida-
de e Inclusão do festival.

A iniciativa teve origem numa parceria entre o Rock in Rio e a Associação Portuguesa 
para a Diversidade e Inclusão – APPDI. O grupo de trabalho “GT Conhecimento Cientí-
fico” da APPDI participou na fase de conceção do inquérito e reflexão sobre aspetos de 
operacionalização, num trabalho colaborativo de representantes de diversas instituições 
de ensino superior - ISCAL, IP Setúbal, ISCTE e Universidade Europeia.

O ISCAL participa no grupo de trabalho “GT Conhecimento Científico” da APPDI com a 
integração dos docentes Fernando Miguel Seabra e Julieta Azevedo.

O inquérito foi divulgado ao longo do evento por voluntários de várias instituições de en-
sino superior, entre as instituições representadas no “GT Conhecimento Científico”. Os 
estudantes voluntários do ISCAL foram selecionados pela sua participação em projetos 
desenvolvidos na Instituição.



PEQUEN@S TRABALHAD@RES: 
ISCAL ORGANIZA ATIVIDADES 
PARA FILH@S DE FUNCIONÁRIOS

NOTÍCIA

ISCAL RECEBE VISITA 
DE DOCENTES DA
VILNIUS UNIVERSITY 
OF APPLIED SCIENCES

A Vilnius University of Applied Sciences visitou o 
ISCAL no dia 8 de junho, dando assim relevância 
ao Protocolo estabelecido entre estas Institui-
ções no âmbito do Programa ERASMUS, cuja 
colaboração contínua tem trazido a possibilidade 
realizar vários programas de Mobilidade entre os 
Estudantes de ambas Instituições, assim como 
entre os Docentes. Esta visita trouxe, novamen-
te, a confirmação de que o ISCAL e a Vilnius 
University of Applied Sciences partilham 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. As do-
centes visitantes (Sigita Juzėnienė e Jolita Nau-
jalienė) integraram a sua missão de mobilidade 
na UC Projeto de Simulação Aplicado à Gestão, 
tendo apresentado um workshop sobre Nego-
tiation Skills.

NOTÍCIA

O ISCAL tem o prazer de anunciar que a Profes-
sora Doutora Leopoldina Almeida concluiu o 
doutoramento em Gestão na Universidade Lusía-
da, a 1 de julho de 2022. O tema da tese incidiu 
sobre: “Avaliação da competitividade empresarial: 
estudo aplicado às empresas produtoras de azei-
te portuguesas, espanholas e italianas no período 
de 2010 a 2019”.

PROVAS
ACADÉMICAS NOTÍCIA

Terminado o ano letivo e de forma a retomar velhos hábitos e a potenciar a conciliação 
da vida pessoal e profissional, o ISCAL organizou, a 4 de julho, um dia dedicado aos 
filh@s dos funcionários. A iniciativa, que contou com cerca de oito crianças, teve início 
por volta das 10h, onde tiveram a oportunidade de conhecer o edifício e os vários servi-
ços que fazem parte do Instituto. Mais tarde, juntaram-se para o lanche da manhã e para 
uma Gincana - momento de diversão, onde tiveram de pôr à prova as suas habilidades 
físicas e trabalhar o espírito de equipa. Já da parte da tarde, foi organizada uma sessão 
de cinema a todos os participantes com direito a pipocas. O dia terminou por volta das 
17h,  com uma “fight” de balões entre os funcionários e as crianças, que consistia em 
rebentar os balões dos adversários. 



NOTÍCIA

WORK
ABOUT
FISCALIDADE
Realizou-se a 08 de julho, pelas 09h, o evento: Work About Fiscalidade no Auditório 
Nersant  - Associação Empresarial da Região de Santarém.

1.º PAINEL
09h00 | Sessão de Abertura e Apresentação - Dr. Pedroso Leal e Dr. Paulo Lourenço
09h30 | Dra. Ana Berga - IVA (formadora da APOTEC e Ex Técnica Tributária da AT)
11h30 | Dr. Paulo Lourenço - Fiscalidade Internacional (Advogado / Fiscalista)

Moderação:
Dr. Pedro Félix (Nersant) | Dra. Vanessa Mendes (Prof. Convidada ISCAL)

2.º PAINEL
14h30 | Dr. Franciscl Serra Lourenço - IMT, Imposto Selo e IMI (Solicitador, Vice Presi-
dente da OSAE)
16h00 | Dr. José Araújo - Principais Obrigações Contabilísticas e Fiscais das Empresas 
(Formador da Apotec, Contabilista Certificado e Presidente do Conselho Científico da 
Apotec)
18h00 | Sessão de Encerramento - Dr. Pedroso Leal e Dr. Paulo Lourenço
 
Moderação:
Dr. João Salcedas (solicitador) | Dr. Pedro Félix (Nersant)

APRESENTAÇÃO DOS 
MAIS RECENTES
LIVROS DO DOCENTE 
ANTÓNIO PRETO

DOCENTE ANA ALICE 
PEDRO NOMEADA
VICE-PRESIDENTE
DO ISCAL

Teve lugar no passado dia 24 de junho, no Au-
ditório 1 do ISCAL, a apresentação pública dos 
mais recentes livros do docente do ISCAL e 
Advogado, António Preto. A apresentação do 
evento ficou a cargo da Dra. Manuela Ferreira 
Leite.

No passado dia 1 de junho, a docente Ana Alice 
Pedro tomou posse como Vice-Presidente do 
Instituto Superior de Contabilidade e Administra-
ção de Lisboa (ISCAL).

“Vamos todos contribuir para melhorar o espaço 
de criação da nossa comunidade”, afirma a do-
cente citando ainda uma frase da escritora por-
tuguesa, Agustina Bessa-Luís: “O trabalho não 
é uma vocação, é uma inspiração. Para manter 
essa inspiração é preciso um espaço de criação, 
não só para o artista profissional como para o 
indivíduo em geral.”

EVENTO

NOTÍCIA

JORNAL ECONÓMICO
“O ISCAL TEM DE REFORÇAR O PAPEL 
NO PROCESSO DE CAPACITAÇÃO DAS 
EMPRESAS PORTUGUESAS”

CLIPPING

https://jornaleconomico.pt/noticias/o-iscal-tem-de-reforcar-o-papel-no-processo-de-capacitacao-das-empresas-portuguesas-903329
https://jornaleconomico.pt/noticias/o-iscal-tem-de-reforcar-o-papel-no-processo-de-capacitacao-das-empresas-portuguesas-903329
https://jornaleconomico.pt/noticias/o-iscal-tem-de-reforcar-o-papel-no-processo-de-capacitacao-das-empresas-portuguesas-903329


ASSOCIATIVISMO
ISCAL GIRL UP ISCAL

Como é conhecido mundialmente, o mês de ju-
nho é dedicado ao Orgulho LGBTQIA+ que ser-
ve para celebrar as conquistas alcançadas pela
comunidade, e, principalmente, o orgulho que 
as pessoas queer devem sentir por aquilo que 
são, abraçando desta forma a inclusão e a di-
versidade. Esta data começou a ser comemo-
rada apenas há 27 anos, mas foi no ano de 
1969 que se deu a Revolução de Stonewall, 
que originou a reivindicação de todas as pes-
soas que eram discriminadas, agredidas e mal-
tratadas por não serem de acordo com aquilo 
que a sociedade patriarcal deseja.

Atualmente existem 195 países, dos quais 170 
não permitem o casamento entre pessoas do 
mesmo género; em 69 países é ilegal ser-se 
LGBTQIA+; e em 10 países ainda existe a con-
denação penal para pessoas queer.

Em Portugal, a orientação sexual passou a con-
siderar-se como fator de não-descriminalização 
em 2004 e a lei de autodeterminação de gé-
nero só foi aprovada em 2018. Apesar destes 
acontecimentos serem recentes historicamen-
te, Portugal foi o 8.º país do mundo a aprovar o 
casamento civil homossexual.

É importante realçar que as pessoas queer não 
sofrem de nenhuma doença mental, conforme 
foi aprovado em 1990 pela OMS. Contudo, ain-
da existem entidades que fazem terapias de re-
conversão, como se existisse um problema que 
precisa de ser resolvido. É por este e por tantos 
outros motivos que este mês é tão importante e 
precisa ser celebrado, para que nunca ninguém 
se sinta mal por ser autêntico.

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 impor-
tância do associativismo juvenil e a relevância dos projetos/associações que têm vindo a ser criados/
as no ISCAL.

https://www.instagram.com/girlup.iscal/
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