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ISCAL RECEBE
ROADSHOW 
#SOUIPL
A iniciativa Roadshow #SouIPL, que iniciou a 4 de outubro e terminou, no ISCAL, a 19 de 
outubro de 2022, teve como objetivo promover a integração dos estudantes do 1.º ano 
de licenciatura, que ingressaram no ano letivo 2022/2023. Para além da oferta de um kit 
de boas-vindas foi feita a divulgação do universo IPL, como forma de dar a conhecer a 
diversidade e oportunidades existentes na comunidade académica. Foram dadas infor-
mações referentes às muitas iniciativas existentes dentro da comunidade académica, 
das quais se destaca o Programa MENTori@IPL.

TESTEMUNHO

NOTÍCIA

RICARDO MATOS
GABINETE DE INFORMÁTICA

Ricardo está no ISCAL há 28 anos. 
Entrou a 2 de novembro de 1994, por 
recibos verdes. “Na altura o meu pai 
era Vice-Presidente do ISCAL e, pela 
falta de pessoal na Informática, entrei 
para o Instituto juntamente com mais 
três colegas”, conta-nos o iscalino. 
Foi a sua primeira função, no entanto 
passou ainda por mais três serviços: 
Serviços Académicos (1996-2000), 
Recursos Humanos e Serviços Finan-
ceiros (2000-2006). Mais tarde, volta 
para o Gabinete de Informática. Nos 
Serviços Académicos, Ricardo trata-
va das inscrições, das turmas, dos 
lançamentos de notas de livros para 
as fichas e vigilâncias enquanto nos 
Recursos humanos fazia os cálculos 
de vencimentos, os mapas de ADSE 
e ajudas de custo. Já nos Serviços 
financeiros fazia contabilidade ana-
lítica. De todas as tarefas, destaca 
as que desempenha no gabinete de 
Informática, uma vez que considera 
serem, para si, o “tipo de tarefas mais 
aliciante e tem mais a ver com o meu 
tipo de formação”. Desde apoio às 
matrículas a mapas das vigilâncias, 
processo de preparação da escolha 
de turmas e carregamento da distri-
buição de serviço docente, são va-
riadas as suas funções neste serviço. 
Quanto aos pontos fortes do Institu-
to, o funcionário afirma: “A compo-
nente humana do ISCAL e a localiza-
ção, uma vez que é fácil chegar até 
cá. Esses são para mim, os pontos 
altos”. Ricardo Matos diz que o IS-
CAL está muito diferente desde que 
iniciou o seu percurso cá e afirma que 
o número de alunos quase duplicou 
enquanto o número de funcionários 
diminuiu quase 50%. Destaca ainda a 
melhoria dos equipamentos informá-
ticos nos últimos anos. As melhores 
recordações que o Instituto lhe traz 
são os convívios que teve a oportu-
nidade de participar e define o ISCAL 
como “bons tempos”. 



SUGESTÃO
CULTURAL
DO ISCAL

A vila de Óbidos recebe anualmente um 
evento cultural que abrange literatura, mú-
sica, artes performativas, cinema, exibições 
e oficinas. Além de nos deixarmos envolver 
pela beleza da vila, no FOLIO – Festival 
Literário Internacional de Óbidos é ainda 
possível apreciar a gastronomia local, com 
especial destaque para os vários restau-
rantes e bares da Vila que neste evento se 
preparam para receber os visitantes, ofere-
cendo uma vasta escolha e horários alar-
gados. Entre lançamentos de livros, con-
versas com autores e mesas de debate, os 
assuntos são variados e espelham a rique-
za literária e transversalidade de temas. Da 
banda desenhada à poesia, passando pela 
literatura infantil e, inevitavelmente, pelo 
romance, todos os géneros literários têm 
lugar. A dificuldade é escolher os dias para 
visitar o FOLIO, já que habitualmente ocor-
re durante dez dias no mês de outubro, 
tendo este ano decorrido entre 6 e 16 de 
outubro. De programa na mão ou deixan-
do-nos levar pela descoberta do evento, 
entre a rua principal da Vila, ruelas, becos 
e travessas, a exploração de um dia neste 
festival é surpreendente, com uma progra-
mação onde cabem tanto novos autores, 
como reconhecidos Prémios Nobel - Olga 
Tokarczuk foi a convidada de destaque em 
2022. Os mais novos também têm lugar no 
evento, com uma programação de oficinas 
e leituras para a infância. No entanto, ape-
sar de tanta oferta, há ainda espaço para 
nos sentarmos a desfrutar dos recantos 
da Vila, quem sabe na leitura de um livro 
acabado de comprar nos vários pontos de 
venda, sempre com desconto. Imperdível, 
ainda, é uma visita à igreja, transformada 
em livraria por estes dias, seguida de um 
concerto de final de dia ou de uma leitura 
de poesia musicada. A edição de 2023 do 
FOLIO foi já anunciada para os dias 12 a 
22 de outubro. Deixo a sugestão para uma 
visita àquele que é um festival diferente de 
todos os restantes, dada a sua versatilida-
de e adequação a vários públicos.

SUGESTÃO

NATACHA ORNELAS

ISCAL RECEBE 
DISTINÇÃO
PELA 3.ª VEZ
CONSECUTIVA
PELO PROGRAMA ECO-ESCOLAS
A cerimónia de entrega do galardão Eco-Escolas do Ensino Superior e EcoCampus 
aconteceu a 19 de outubro, em Coimbra. O Politécnico de Lisboa marcou presença 
com uma comitiva de 17 elementos, que integrou docentes, não docentes e estudan-
tes das Escolas galardoadas. O IPL é, atualmente, a Instituição de Ensino Superior 
(IES) com mais Escolas distinguidas pelo programa que pretende encorajar ações e 
reconhecer o trabalho de qualidade desenvolvido pela escola, no âmbito da Educação 
Ambiental para a Sustentabilidade.
Este ano o ISCAL recebeu pelo 3.º ano consecutivo esta distinção.
O programa Eco-Escolas, para além da entrega dos galardões Eco-escolas do Ensino 
Superior e EcoCampus, incluiu um momento dedicado à partilha de boas práticas 
ambientais de Instituições do Ensino Superior.

Texto de VM/ESTeSL e CSS/GCI IPL

EVENTO



ISCAL RECEBE PROJETO 
DESTINADO A ESTUDANTES 
FINALISTAS DO EXECUTIVE 
MASTER OF MANAGEMENT 
IN EDUCATION

NOTÍCIA

O ISCAL teve o prazer de, pela primeira vez, colaborar num projeto destinado a estudan-
tes finalistas do Executive Master of Management in Education da TIAS Business School 
ligada a Universidade de Tilburg nos Países Baixos, através da Câmara de Comércio 
Portugal-Holanda.

A TIAS Business School é uma Instituição acreditada pela AACSB - Association to Ad-
vance Collegiate Schools of Business e que figura no 30.º lugar do ranking Financial 
Times. No âmbito desta cooperação, o ISCAL, proporcionou um case-study aos es-
tudantes com intuito de obter uma reflexão independente de profissionais da área de 
educação sobre um tema, promover a interação com um grupo holandês altamente 
qualificado e simultaneamente potenciar uma experiência de internacionalização a to-
dos os participantes.

Ao longo da manhã foram efetuadas apresentações plenárias, dinâmicas de grupo, fo-
cus groups e outras atividades que permitiras discutir aspetos em torno de temas como 
a importância da motivação dos estudantes, o papel dos docentes neste processo e  a 
problemática do student engagement. O evento contou com a participação de cerca 
de duas dezenas de convidados oriundos Países Baixos, bem como de docentes e 
estudantes do ISCAL que muito contribuíram e enriqueceram o debate em torno destas 
problemáticas cada vez mais emergentes no contexto do ensino superior.

ISCAL RECEBE VISITA 
DA TECHNICAL UNI-
VERSITY OF LIBEREC

DOCENTES DO ISCAL 
PUBLICAM ARTIGO NO 
BEHAVIORAL SCIENCES

O ISCAL recebeu, no dia 11 de outubro, a visita 
do Vice-Reitor Jaroslav Demel, da TUL - Te-
chnical University of Liberec. Esta visita permitiu 
fortalecer a relação de parceria já existente entre 
o ISCAL e esta Universidade da Chéquia, esta-
belecida no âmbito do Programa ERASMUS+, 
que tem permitido concretizar fluxos de mobili-
dade entre Estudantes de ambas as Instituições.

O artigo “Empirical Investigation of Work-Related 
Social Media Usage and Social-Related Social 
Media Usage on Employees’ Work Performance” 
da autoria dos docentes do ISCAL Rui Miguel 
Dantas e Anabela Batista Correia juntamen-
te com os docentes Hira Aftab (University of 
the Punjab), Sumaira Aslam (University of the 
Punjab), Muhammad Ussama Majeed (Natio-
nal University of Modern Languages), Hamza 
Ahmad Qureshi, João Luis Lucas foi publicado 
no Behavioral Sciences. O ISCAL felicita os do-
centes pelo trabalho desenvolvido.

NOTÍCIA

NOTÍCIA



NOTÍCIA

ISCAL MARCA
PRESENÇA NA 6.ª FEIRA 
DAS FEIRAS DE EMPREGO 
2022
O ISCAL participou no passado dia 19 de outubro, na “6.ª Feira das Feiras de Emprego 
2022”, organizada pela Talent Portugal. 
O evento que teve início às 14h30 até às 17h, aconteceu no Polo Tecnológico de Lisboa, 
Lispolis. 
A Feira das Feiras de Emprego é um encontro anual para os melhores empregadores na-
cionais contactarem pessoalmente os representantes das organizações de candidatos e 
poderem planear as suas atividades e a sua presença em feiras de emprego.
O Gabinete de Saídas Profissionais juntamente com a Associação de Estudantes do 
ISCAL manteve assim presença, durante a tarde, juntamente com mais de quarenta 
entidades de Ensino Superior organizadoras de feiras e eventos de emprego.

ESTUDANTES DO ISCAL 
MARCAM PRESENÇA 
NA 5.ª EDIÇÃO DAS 
CONFERÊNCIAS DE 
LISBOA

DOCENTE DO ISCAL 
VENCE 3.º PRÉMIO
NO CONCURSO
“PRÉMIO GASTAMBIDE 
FERNANDES”

Estudantes da Licenciatura em Comércio e Ne-
gócios Internacionais do ISCAL marcaram pre-
sença na 5.ª edição das Conferências de Lisboa, 
Fundação Calouste Gulbenkian, 13 a 14 de ou-
tubro de 2022, que teve como tema: Rumo a 
uma nova ordem mundial? Estiveram presentes 
estudantes da licenciatura, juntamente com o 
Director de Curso, Professor Fernando Seabra.

Tiago Matalonga Barreiros Jorge, docente do 
ISCAL, ganhou o 3.º prémio do Concurso “Pré-
mio Gastambide Fernandes”, organizado pela 
Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. 
Tiago Jorge submeteu o seu artigo científico 
“Auditoria das Estimativas de Justo Valor: Revi-
são Sistemática da Literatura e Estudo de Caso 
Projetado”. O Prémio será recebido na cerimónia 
de encerramento do XVI Congresso Dos Reviso-
res Oficiais de Contas , que se realiza no próximo 
dia 5 de novembro, pelas 16h30, no Centro de 
Congressos de Lisboa. O ISCAL congratula o 
docente por este merecido prémio. 

NOTÍCIA

NOTÍCIA



ISCAL COM NOVO 
ESPAÇO “COMIDA 
DE CASA”

EVENTO

O ISCAL tem a partir de hoje, dia 4 de novembro, um espaço renovado dedicado à 
“comida de casa”.

Com o objetivo de proporcionar à comunidade académica um espaço de refeições, foi 
criada uma nova área dotada com equipamentos micro-ondas novos, onde poderão 
aquecer e desfrutar das suas refeições trazidas de casa.

Além destes equipamentos, esta zona encontra-se igualmente equipada com novo mo-
biliário de apoio.

PUBLICAÇÃO
DO LIVRO “MATRIZES
E APLICAÇÕES”
REUNE ACADÉMICOS 
MATEMÁTICOS DE
VÁRIAS INSTITUIÇÕES

DOCENTE DO ISCAL 
ESCREVE SOBRE “A 
CIMEIRA LUSO-ESPA-
NHOLA E A DIPLOMA-
CIA DA ÁGUA”

Aconteceu no passado dia 2 de novembro pelas 
18h30, a publicação do livro “Matrizes e Aplica-
ções”, da autoria da docente do ISCAL Carla 
Martinho em colaboração com Ana Luísa Cor-
reia | Academia Militar. A sessão de apresenta-
ção realizou-se no Auditório do edifício A do ISEL 
e esteve a cargo da docente do ISEL, Lucía Fer-
nández Suárez. O evento contou com um porto 
de honra oferecido pela Escolar Editora, onde 
estiveram presentes para além dos estudantes, 
académicos matemáticos de várias Instituições 
de Ensino Superior Português.

No artigo de opinião A Cimeira Luso-Espanhola 
e a “Diplomacia da Água”, publicado no jornal 
Público, Amparo Sereno, docente do ISCAL, 
alerta que “Muita gente fala, mas quem está le-
gitimado para falar fica em silêncio, alimentando 
na opinião pública os sentimentos bélicos face 
ao problema da água que, no fundo, é comum a 
todo o planeta.”

NOTÍCIA

NOTÍCIA



EVENTO

LANÇAMENTO DO LIVRO
“ANÁLISE E AVALIAÇÃO 
DE INVESTIMENTOS”
O ISCAL tem o prazer de anunciar a publicação do livro “Análise e Avaliação de Investi-
mentos - Uma Abordagem teórico-prática com casos resolvidos”, da autoria dos docen-
tes do ISCAL Maria Carlos Annes, João Caldeira, Miguel Gonçalves, Iryna Alves e Ana 
Alice Pedro. A sessão de apresentação realizou-se no passado dia 21 de outubro em 
dois horários distintos, 12h30 e 20h, no Auditório 1 para a qual se convida toda a comu-
nidade académica. O livro está à venda na livraria do ISCAL ou online através da Editora.

SEMANA
INTERNACIONAL
DE ACESSO ABERTO 
OPEN ACCESS WEEK
2022

O acesso aberto permite alcançar uma maior 
audiência, facilita e acelera a descoberta quan-
do os resultados são partilhados entre os pares. 
Mas partilhar os resultados de uma investigação 
em acesso aberto não significa que o investi-
gador renuncia aos seus direitos de autor. Para 
que receba os devidos créditos, existem licenças 
de copyright que se adequam a todo o tipo de 
divulgação. Como escolher uma licença de co-
pyright, quais os tipos de licenças e qual a mais 
adequada foi o objetivo da sessão que decorreu 
no passado dia 28 de outubro no Auditório 2.

EVENTO



SEMINÁRIOS DE
INTERNACIONALIZAÇÃO 
2022

EVENTO

Iniciaram, no passado dia 2 de novembro, os Seminários de Internacionalização 2022.
Os seminários decorrem no âmbito da Licenciatura em Comércio e Negócios Interna-
cionais, organizado pelos professores do ISCAL Margarida Piteira e Fernando Miguel 
Seabra.

02 DE NOVEMBRO 
19h - Sessão de Abertura Solene 
Professor Pedro Pinheiro | Presidente do ISCAL
- Seminário 1 | Portugal e o Comércio Internacional
 
09 DE NOVEMBRO 
- Seminário 2 | Cultura e Negociação
 
16 DE NOVEMBRO 
- Seminário 3 | Recursos Humanos
 
23 DE NOVEMBRO 
- Seminário 4 | Apoios e Oportunidades para a Internacionalização
19h - Sessão de Encerramento
Dr. Mário Alexandre Alves Jorge | Bastonário da Ordem dos Despachantes Oficiais 
Professor Fernando Miguel Seabra | Diretor do Curso da Licenciatura em Comércio e 
Negócios Internacionais

CICLO DE SEMINÁRIOS 
DE LOGÍSTICA
INTERNACIONAL 2022

PARTICIPAÇÃO DE DOCENTE
DO ISCAL NA AULA ABERTA
AS MULHERES E A ESTA-
TÍSTICA NO POLITÉCNICO 
DE LISBOA

No passado dia 7 de novembro 2022, às 18h30, 
decorreu um seminário realizado com o apoio ins-
titucional do Projeto Uni.Network, GRACE – Em-
presas Responsáveis, inserido no ciclo de Semi-
nários de Logística Internacional 2022.
Orador: Dr. José António Prieto Nogueira de 
Brito, Jerónimo Martins Chief Commercial Officer
Moderador:  Fernando Miguel Seabra
O evento foi realizado no âmbito da licenciatura 
em Comércio e Negócios Internacionais.

A docente do ISCAL, Carla Martinho participou 
na aula Aberta “As Mulheres e a Estatística no Po-
litécnico de Lisboa”, que se realizou online a 10 
de outubro, no âmbito da celebração do 1.º Dia 
Internacional da Mulher na Estatística e nas Ciên-
cias de Dados, promovida pela Escola Superior 
de Comunicação Social. Para Cláudia Silvestre, 
coordenadora da secção de estatística da ESCS 
a aula aberta “foi uma oportunidade para darmos 
a conhecer como se faz Estatística no Politécnico 
de Lisboa, bem como ver a evolução e a utilidade 
da estatística na nossa sociedade. Este também 
foi um momento para partilharmos experiências e 
criar sinergias.”.

NOTÍCIA

NOTÍCIA



EVENTO

PARTICIPAÇÃO
DO ISCAL EM FÓRUM 
MUNDIAL PARA A
CIDADANIA E EDUCAÇÃO
O Fórum Mundial para a Cidadania e Educação acontece a 22 e 23 de novembro na 
Fundação Calouste Goulbenkian em Lisboa e centra-se na construção colaborativa de 
visões para o futuro da cidadania e da educação, englobando estratégias e iniciativas 
que impactam diretamente estes temas nos tempos pós-pandemia e guerra.

A participação de especialistas e oradores de renome de estatura nacional e internacio-
nal convida-nos a refletir sobre estas questões. Permitir-nos-á aprender, enriquecer e 
reforçar as bases, estratégicas e políticas de cidadania e educação no futuro. Pretende 
também abrir um espaço de reflexão e de opinião sobre os desafios que a ordem demo-
crática, os seus valores e a cidadania enfrentam.

Programa completo!

PARTICIPAÇÃO DE
DOCENTES DO ISCAL 
NO CONGRESSO DE 
TRIBUTAÇÃO
DO TURISMO

Decorreu no passado dia 2 de novembro o 
evento “Direito Tributário do Turismo: um desafio 
do século XXI” conjuntamente organizado pelo 
ISCAL e pelo Instituto Jurídico Portucalense da 
Universidade Portucalense, no âmbito de um 
projeto financiado pela FCT e que decorreu no 
Porto. Neste evento participaram os docentes 
do ISCAL Francisco Domingos, João Assis, 
Clotilde Palma, Jesuíno Alcântara Martins.

NOTÍCIA

AGENDA
ISCAL

AGENDA

14 NOVEMBRO
SEMINÁRIO - “LOGÍSTICA INTEGRADA 
COM AS REGIÕES AUTÓNOMAS DOS 
AÇORES E DA MADEIRA. SOLUÇÕES E 
DESAFIOS”

22 NOVEMBRO
APRESENTAÇÃO DE DOIS LIVROS DA 
AUTORIA DE ANA LUCAS MARTINS

https://virtualeduca.org/lisboa2022/
https://virtualeduca.org/lisboa2022/programa-general
https://www.iscal.ipl.pt/eventos/logistica-integrada-com-regioes-autonomas-dos-acores-e-da-madeira-solucoes-e-desafios
https://www.iscal.ipl.pt/eventos/logistica-integrada-com-regioes-autonomas-dos-acores-e-da-madeira-solucoes-e-desafios
https://www.iscal.ipl.pt/eventos/logistica-integrada-com-regioes-autonomas-dos-acores-e-da-madeira-solucoes-e-desafios
https://www.iscal.ipl.pt/eventos/logistica-integrada-com-regioes-autonomas-dos-acores-e-da-madeira-solucoes-e-desafios
https://www.iscal.ipl.pt/eventos/apresentacao-de-dois-livros-da-autoria-de-ana-lucas-martins
https://www.iscal.ipl.pt/eventos/apresentacao-de-dois-livros-da-autoria-de-ana-lucas-martins


AE ISCAL

A AEISCAL marca o mês de outubro como o 
mês da saúde mental, que foi celebrado no 
passado dia 10.

Foi um mês de habituação por parte dos novos 
estudantes, e a tua associação de estudantes 
não podia deixar de realçar a importância sobre 
a mesma.

A saúde mental é fundamental para o bem-es-
tar do nosso corpo. Uma mente saudável per-
mite não só a melhoria do nosso humor como 
também melhora a nossa capacidade de traba-
lhar e aprender, a nossa autoestima e traz con-
tribuições para uma vida em sociedade mais 
satisfatória e alegre.

A AEISCAL está sempre atenta a qualquer pro-
blema que os estudantes tenham, e como tal, 
este ano fez parceria com o Espaço Existência, 
um consultorio de psicologia clínica e psicote-
rapia situado em Entrecampos, onde que os 
sócios da associação de estudantes poderão 
beneficiar de uma consulta gratuita e de um 
desconto nas seguintes.

A associação apela mais uma vez a importância 
da valorização da nossa mente e dos sinais que 
ela nos dá, relembramos também que qualquer 
problema que os estudantes tenham a AEIS-
CAL está sempre disponível para prestar apoio. 

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