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Esta é uma edição comemorativa da Newsletter 
do ISCAL que celebra mais um ano de existên-
cia. Dois anos, 24 newsletters, a informar toda 
a comunidade. 

Entre testemunhos, artigos de opinião a di-
vulgação de eventos e notícias, esta newslet-
ter sintetiza tudo aquilo que de mais relevante 
ocorreu no ano de 2021, dando a conhecer o 
trabalho desenvolvido por toda esta família.

Boas leituras!

NOTA DE REDAÇÃO
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ORLANDO GOMES
PRESIDENTE DO ISCAL

O ano de 2021 foi, para a sociedade, 
para a economia, e para o ensino, um 
ano de regresso, de recuperação, e de 
esperança renovada. No ISCAL, em 
particular, o início do corrente ano letivo 
marcou o retorno pleno às atividades 
presenciais e, consequentemente, ao 
contacto próximo entre todos nós, sem o 
qual dificilmente a nossa missão de cria-
ção, transmissão e divulgação de conhe-
cimento poderá ser, na sua integralidade, 
cumprida. Com o empenho e dedicação 
de todos - os nossos estudantes, o nos-
so staff não docente e os nossos pro-
fessores -  foi não só possível retomar 
iniciativas, planos e projetos passados, 
mas igualmente delinear e traçar novos 
caminhos indispensáveis à progressiva 
afirmação do ISCAL enquanto escola de 
ensino superior de excelência na área 
das ciências empresariais.

 Vários importantes desafios se colocam 
agora para 2022: este será, à partida, o 
ano em que se iniciará a construção do 
novo edifício do ISCAL, no campus de 
Benfica do IPL; será igualmente um ano 
de renovação dos órgãos de gestão do 
instituto, com eleições a ocorrerem em 
todos eles; será também o ano em que 
será implementada uma nova estrutura 
organizativa que irá enquadrar o trabalho 
docente, tendo em conta a definição de 
novas áreas departamentais e científicas 
já aprovada. Mudar faz sentido se for 
para melhor; estou seguro que as alte-
rações que enunciei irão no sentido de-
sejado, ajudando a reforçar a motivação, 
o empenho e o sentimento de pertença 
do conjunto daqueles que hoje são parte 
integrante da nossa comunidade.

 A cada uma e a cada um dos nossos 
estudantes, a cada uma e a cada um 
dos colaboradores que compõem o nos-
so corpo não docente, a cada uma e a 
cada um dos nossos professores, trans-
mito, em nome da presidência do ISCAL, 
os votos de umas Festas Felizes e de um 
ano de 2022 pleno de realizações.

EDITORIAL

BANDEIRA VERDE
DO PROGRAMA 
ECO-ESCOLAS 
2019-2020
No dia 13 de janeiro de 2021 foi entregue ao ISCAL a Bandeira Verde respeitante ao pro-
grama Eco-Escolas 2019/2020. Este galardão veio premiar o desempenho do ISCAL no 
programa, naquele que foi o primeiro ano da nossa participação. No final da cerimónia 
foi entregue, pela Dr.ª Ana Cristina Brito, ao professor Orlando Gomes os certificados da 
participação do ISCAL e a Bandeira Verde. Estiveram também presentes na cerimónia 
diversos membros do Conselho Eco-Escolas do ISCAL: o aluno Sérgio Mendes, Dr.ª 
Fernanda Diogo, Dr.ª Filomena Borba, Dr.ª Liliana Gonçalves, Professora Amparo Sereno 
Rosado, Professor Fernando Carvalho e Professora Julieta Azevedo. Relembramos que 
o Conselho Eco-Escolas do ISCAL está aberto a todos e todas estudantes, docentes e 
não docentes que tenham disponibilidade para um papel ativo neste programa.

NOTÍCIA
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NOVO SITE
DO ISCAL
O novo site do ISCAL foi lançado, oficialmente, a 30 de março, às 14h30, com trans-
missão no canal Youtube do IPL. Nas palavras de Pedro Pinheiro, vice-presidente e 
docente no ISCAL, “no seguimento das comemorações dos 260 anos, tem sido 
implementada uma estratégia de reposicionamento da marca ISCAL.” “O novo 
site é mais uma etapa desse processo”, enquadra. “Pensado para ter um design 
simples e coeso assente em cores fortes e vibrantes, conteúdos sucintos, dinâmicos e 
organizados, menus intuitivos, pesquisa activa e acessível. Este site pretende funcio-
nar, quer como uma ferramenta para toda a comunidade académica, quer como uma 
janela para toda a sociedade. A transição de conteúdos permite preservar a memória 
histórica da Instituição, e ao mesmo tempo transformar o site num recurso importante 
neste processo de reposicionamento.”

NOTÍCIA

Conjugar a diversidade e identidade que 
traduz as escolas e institutos superiores 
do Politécnico de Lisboa, mantendo o 
foco na coerência gráfica, não foi tarefa 
fácil e exigiu um grande espírito de equi-
pa que vai começar a revelar-se à medida 
que os sites passarem a estar acessíveis, 
mantendo os mesmos endereços na web. 
Para além da versão web foi lançada em 
simultâneo a versão mobile e tablet. 

ODS EM 2021 NO ISCAL

A preocupação com o desenvolvimento sus-
tentável e com a sua promoção continua a es-
tar patente num conjunto de eventos realizados 
pelo ISCAL e dirigidos a toda a comunidade. No 
decurso do ano de 2021, destaca-se a continui-
dade da iniciativa “um ODS por mês” que este 
abordou os ODS 4, 5, 7, 15, 16. Nestes eventos 
destaca-se a participação de diversas entidades 
e personalidades de diferentes quadrantes da 
sociedade. 
A referida preocupação conduziu ainda à assi-
natura do “Call to Action Anticorrupção” da As-
sociação Portuguesa de Ética Empresarial e da 
Global Compact Network Portugal e à adesão ao 
Dia Internacional Contra a Corrupção. 
Foram ainda desenvolvidas diversas outras ini-
ciativas relacionadas com a responsabilidade 
social e o desenvolvimento sustentável.

NOTÍCIA



4

A EXPERIÊNCIA 
DO PROGRAMA
ERASMUS+
NO ISCAL
PELOS OLHOS
DE ANA MORATTORI
Ana Morattori vive em Espanha e escolheu o ISCAL para realizar o sonho de fazer 
Erasmus+. Vem da Universidade de Sevilha e está no último ano de Economia. “Este é 
o meu último semestre. Vou terminar (o curso) aqui no ISCAL”, conta-nos a jovem.

Em janeiro de 2020, Ana foi estudar para o Brasil durante um semestre através do 
programa Intercâmbio e revela que foi nessa altura que se apaixonou e aprendeu a do-
minar o português. “Cheguei sem saber nada de português. Como na universidade 
ninguém falava inglês e as aulas eram todas em Português, tive que aprender a 
falar”, diz. 

Dois meses depois, viu-se obrigada a regressar a casa devido à pandemia de CO-
VID-19 e, embora tenha realizado o semestre online, confessa que sentiu que tinha 
uma “dívida” com o português. “Foi isso e a curiosidade em saber mais sobre Portu-
gal que me fez colocar Lisboa como a minha primeira opção para fazer Erasmus+”.

A jovem destaca a disciplina Projeto de 
Simulação em Negócios Internacionais e 
confessa-nos: “Estou fascinada que o 
instituto tenha investido neste recurso 
onde podemos aprender muitas partes 
de um negócio real simplesmente ‘jo-
gando’. Sem dúvida, aprendi mais em 
alguns meses do que em muitos anos”. 
O ISCAL para si é um Instituto Superior 
muito próximo, em que os alunos têm a 
oportunidade de passar o seu tempo livre 
com os amigos. “A comida da cantina é 
deliciosa e muito barata e as turmas são 
pequenas e isso faz, do meu ponto de 
vista, aprender melhor”, diz.

ACADÉMICO | TESTEMUNHO
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PRÉMIO
“LUIZ CHAVES DE ALMEIDA”

O Professor Fábio Albuquerque, diretor do mes-
trado em Contabilidade do ISCAL, recebeu o 
Prémio de Contabilidade “Luiz Chaves de Almei-
da”. Prémio mais antigo da Peninsula Ibérica, 
que promove e divulga a investigação da Conta-
bilidade. A APOTEC - Associação Portuguesa de 
Técnicos de Contabilidade atribuiu o 1.º Prémio 
a Sofia Alexandra Marques Fernandes da Silva 
Pereira e Fábio Henrique Ferreira de Albuquer-
que em reconhecimento do trabalho intitulado “A 
influência da fiscalidade sobre a contabilidade a 
partir do julgamento dos contabilistas certifica-
dos portugueses.”.

INVESTIGAÇÃO

BEST PAPER XIII CICA
Foi atribuído o Prémio de Melhor Comu-
nicação do XIII Congresso Internacional 
de Contabilidade e Auditoria à Professo-
ra Alexandra Domingos, subdiretora, do 
mestrado em Contabilidade do ISCAL, 
pelo artigo escrito em coautoria com a 
Professora Maria Manuela Sarmento, in-
titulado “Novos desafios para o desenvol-
vimento de competências nas Licenciatu-
ras em Contabilidade do ensino superior 
politécnico público português”.

REVISTA DE INFORMA-
ÇÃO CONTÁBIL (RIC) / 
INTERNATIONAL JOUR-
NAL OF ACCOUNTING 
AND REPORTING (IJAR)
O ISCAL , em colaboração com a UFPE, já tem a sua revista científica na área da Con-
tabilidade, ao qual apresenta o seu primeiro call (special issue).

A Revista de Informação Contábil (RIC) / International Journal of Accounting and 
Reporting (IJAR), criada em fevereiro de 2007, é uma revista de acesso livre, com pu-
blicação em fluxo contínuo e avaliação por pares em double blind-review. Uma publica-
ção mantida pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da Universidade 
Federal de Pernambuco (PPGCC-UFPE) e pelo curso de Mestrado em Contabilidade do 
Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa (MC-ISCAL).

Esta parceria assinala uma nova fase da história da revista a partir da qual, dentro do 
seu movimento de internacionalização, passou a adotar um segundo nome: International 
Journal of Accounting and Reporting (IJAR). 

Para marcar o início desta nova fase, a revista lança, assim, o desafio à reflexão na cha-
mada de artigos. A RIC/IJAR poderá aceitar artigos em português, espanhol e inglês.

EVENTO

PRÉMIO
RODRIGO URÍA 
MERUÉNDANO
DE DERECHO
DEL ARTE

Pela primeira vez desde que foi criado, há vá-
rios anos, o Premio Rodrigo Uría Meruéndano 
de Derecho del Arte foi atribuído a um trabalho 
em Português, mais concretamente, a uma Por-
tuguesa! O vencedor deste ano foi o artigo da 
Professora Doutora Paula de Castro Silveira, 
nossa Professora no Curso de Solicitadoria, in-
titulado “ARTE(FICIAL): Obras criadas por Inteli-
gência Artificial e seus impactos no conceito de 
obra de arte e de direitos de autor”. O artigo em 
questão é a demonstração do valor bem como 
da oportunidade do tema, quando a criatividade 
é apontada como a derradeira solução para as 
crises que vivemos.

NOTÍCIA

PRÉMIOS
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PUBLICAÇÕES 1/2

Antunes, M. G., Mucharreira, P. R., Justino, M. 
R. T., & Texeira-Quirós, J. (2021). Effects of Total 
Quality Management (TQM) Dimensions on Inno-
vation—Evidence from SMEs. Sustainability, 13(18), 
10095. 

Domingos, A. M., Sarmento, M. M. & Duarte, M. 
M. R. (2021). As competências desenvolvidas no 
ensino superior de contabilidade e sua importância 
para a profissão: O cenário português. Dos Algar-
ves: A Multidisciplinary e-Journal 39, 95-118. 

Fagandini, P. (2021). Wealth and the principal–
agent matching. Managerial and Decision Econo-
mics, 1– 14. 

Gomes, O. (2021). Growth Theory under Hetero-
geneous Heuristic Behavior. Journal of Evolutionary 
Economics 31(2), 533-571. 

Gomes, O. (2021). Hand-to-Mouth Consumers, 
Rule-of-Thumb Savers, and Optimal Control. Jour-
nal of Economic Interaction and Coordination 16(2), 
229-263.

Gomes, O. & Gubareva, M. (2021). Complex 
Systems in Economics and Where to Find Them. 
Journal of Systems Science and Complexity 34, 
314-338.

Gomes, O. (2021). Behavioral Savings: Heteroge-
neous Household Beliefs and Aggregate Nonlinea-
rities. Nonlinear Dynamics in Psychology and Life 
Sciences 25(2), 179-205.

Gomes, O,  Momtazmanesh, S., Saghazadeh, 
A., Aldave Becerra, J. C., Aramesh, K., Barba, 
F. J., Bella, F., … Rezaei, N. (2021). International 
scientific collaboration is needed to bridge science 
to society: USERN2020 consensus statement. SN 
Comprehensive Clinical Medicine, 1–5. 

Gubareva, M., Umar, Z., Yousaf, I. & Ali, S. 
(2021). A tale of company fundamentals vs sen-
timent driven pricing: The case of GameStop. 
Journal of Behavioral and Experimental Finance 30 
(2021), 100501. 

Martins, J.M., Adebayo, T. S., Mata, M.N., Ola-
dipupo, S. D., Adeshola, I., Ahmed, Z. & Gon-
çalves, A. & Barradas, R. (2021). Financialisation 
and the Portuguese Private Consumption: Two 
Contradictory Effects?. Brazilian Journal of Political 
Economy 41(1), 79-99. 

Martins, J. M., Aftab, H., Mata, M. N., Majeed, 
M. U., Aslam, S., Correia, A. B., & Mata, P. N. 
(2021). Assessing the Impact of Green Hiring on 
Sustainable Performance: Mediating Role of Green 
Performance Management and Compensation. In-
ternational Journal of Environmental Research and 
Public Health, 18(11), 5654. 

Martins, J.M., Adebayo, T. S., Mata, M.N., Ola-
dipupo, S. D., Adeshola, I., Ahmed, Z. & Correia, 
A. B.  (2021). Modeling the Relationship Between 
Economic Complexity and Environmental Degrada-
tion: Evidence From Top Seven Economic Comple-
xity Countries. Frontiers in Environmental Science 9, 
744781. doi: 10.3389/fenvs.2021.744781

Mata, M. N., Goel, G., Dash, S. R., Caleiro, A. 
B., Xavier Rita, J. & Filipe, J. A. (2021). Economic 
Policy Uncertainty and Stock Return Momentum. 
Journal of Risk and Financial Management, 14(4), 141. 

Nasir, A., Khan, K. I., Mata, M. N., Mata, P. N. & 
Martins, J. N. (2021). Optimisation of time-varying 
asset pricing models with penetration of value at risk 
and expected shortfall. Mathematics 9 (394). 

Nunes, V., Albuquerque, F., & Alves, G. (2021). 
The relevance of the European Audit Reform from 
the perspective of auditorsEuropean Audit Reform 
from the perspective of auditors. Suma de Nego-
cios 12(26), 52-63. 

Rodrigues, J. (2021). Confiança: o nó górdio da 

INVESTIGAÇÃO

ISCAL INVESTE EM 
PORTAL DE EMPREGO 
E ESTÁGIOS
O ISCAL lançou, no dia 5 de maio, o seu Portal de Emprego e Estágios. A ocasião teve 
o devido destaque numa sessão de lançamento, na JOBSHOP ISCAL 2021, que contou 
com a presença do Vice-Presidente Pedro Pinheiro e Ana Leitão Serzedelo, Diretora 
Geral da Universia Portugal. A apresentação culminou com um roteiro sobre a utilização 
deste importante recurso, que colocará em contacto os estudantes do ISCAL e os seus 
potenciais empregadores. A plataforma Empleo by Universia é um serviço disponibi-
lizado pela Universia, uma rede ibero-americana composta por instituições de Ensino 
Superior de mais de 20 países, cuja atividade se centra, entre outros campos de ação, 
na Empregabilidade.
Neste sentido, o ISCAL associa-se à Universia, a fim de criar um portal dedicado em 
exclusivo ao Instituto. O objetivo passa por promover a empregabilidade dos estudantes 
e recém-diplomados junto das empresas e organizações interessadas em recrutar talen-
tos nas áreas das Ciências Económico Empresariais. 

Registo Fácil e Intuitivo
Para o Gabinete de Saídas Profissionais do ISCAL (GSP-ISCAL), a nova plataforma per-
mite a criação de um ecossistema propício à interação entre estudantes, alumnis e em-
presas, permitindo a monitorização dos processos de recrutamento e os protocolos de 
estágio celebrados. Todos os estudantes do ISCAL, desde que matriculados, poderão 
registar-se no Portal de Emprego. O registo também será possível aos Mestrandos e 
Alumnis durante os dois anos letivos após o termino do curso. Após o registo, todo o 
processo de recrutamento, incluindo os diversos contactos estabelecidos entre candi-
dato, empregador e GSP, centrar-se-á na plataforma.

Aumento do Universo e Oportunidades
Para o ISCAL, marcar presença nesta plataforma de emprego internacional permite abrir 
os horizontes, na medida em que, ao efetuar o registo, os interessados (candidatos e 
empregadores) terão acesso a um leque de ofertas que agrega todas as instituições que 
fazem parte da comunidade. A título de exemplo, uma empresa pode definir se deter-
minada oferta de emprego é dirigida especificamente aos estudantes de apenas uma 
instituição ou se é aberta a todos os estabelecimentos de Ensino Superior. Isto significa 
que um estudante do ISCAL poderá candidatar-se a uma oferta de emprego, nas áreas 
das Ciências Empresariais (ou outra, se assim o entender), dirigida não só a estudantes 
da Instituto, mas também de outros estabelecimentos de Ensino Superior, nacionais e 
estrangeiros. A criação automática de um Curriculum Vitae, com base na informação 
carregada pelo próprio estudante na sua área pessoal, é outra vantagem apontada pelo 
GSP. Desta forma, aquando de uma candidatura, o empregador terá acesso imediato ao 
CV do candidato.

EVENTO
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PUBLICAÇÕES 2/2

INVESTIGAÇÃO

informação financeira. Trust: the gordian knot of fi-
nancial information. European Journal of Economic 
and Financial Research 4 (4), 30-50. 

Sereno, A. (2021). As relações luso-espanholas a 
volta do Tejo. Não só de caudais mínimos “vivem” 
os rios. Janus 2020-2021 - As relações internacio-
nais em contexto de pandemia, 17-17.

Sereno, A. (2021). Comentarios a la Ley n.º 1/2021, 
de 11 de enero, que modifica, por primera vez, la 
Ley n.º 17/2014, de 10 de abril, que establece las 
bases de la política de ordenación y de gestión 
del espacio marítimo nacional, mediante la que se 
transfieren a los Azores e a la Madeira competen-
cias de la Administración Central en la Zona Eco-
nómica Exclusive y en la Plataforma Continental. 
Actualidad Jurídica Ambiental 110, 74-75.

Sereno, A. (2021). Comentarios a la Resolución del 
Consejo de Ministros n.º 5/2021, de 19 de enero, 
por la que se aprueba el modelo de proyecto piloto 
sobre evaluación previa del impacto legislativo en la 
acción del combate al cambio climático. Actualidad 
Jurídica Ambiental 110, 76-77.

Sereno, A. (2021). Comentarios a la «Portaria» n.º 
67/2021, de 17 de marzo, por el que se establecen 
los requisitos mínimos obligatorios que deben ser 
incluidos en los planes de cogestión de áreas prote-
gidas, Actualidad Jurídica Ambiental 53.

LIVROS

Correia, L. M. T. (2021). Especificidades de los re-
gímenes jurídicos de los deportistas profesionales 
en Portugal y España. Madrid: Boletín Oficial del 
Estado.

Negas, E. (2021). Estatística Descritiva Explicação 
Teórica, Casos de Aplicações e Exercícios Resolvi-
dos (2ª edição). Lisboa: Sílabo. 

Renda, A.,  Seabra, F., Domingos, F., Rodrigues, 
J., Pinheiro, P. & Baleiro, R. (eds.) (2021). Manage-
ment, Hospitality and Tourism. Lisboa: IPL. 

Almeida, R., Dias, A., Albuquerque, F., Carva-
lho, F. & Pinheiro, P (2021). SNC Casos Práticos 
e Exercícios Resolvidos. Lisboa: ATF Edições 
Técncias.

Sacadura, J., Pinheiro, C. & Horta. P. (2021). De-
rivados e Outros Instrumentos Financeiros (1ª edi-
ção). Lisboa: Sílabo. 

Sotomayor, A. M. (2021). Princípios de gestão de 
recursos humanos. Lisboa: Rei dos Livros.

Sotomayor, A. M., Rodrigues, J., & Duarte, M. 
(2021). Princípios de gestão das organizações (4ª 
ed.). Lisboa: Rei dos Livros.
 
CAPÍTULOS

Albuquerque, F. & Neves, J. C. (2021). Tax Dis-
closures in Financial and CSR Reporting as a De-
terrence for Evasion. In A. Rafay (2021). Handbook 
of Research on Theory and Practice of Financial 
Crimes (pp. 397-427). IGI Global.

Rodrigues, J. (2021). Turismo Sénior na USALMA 
- Um olhar sobre a mobilidade cultural sénior. In T. 
Medeiros, A. I. Moniz, O. Silva, L. Tomás, V. Vieira 
& J. Ferreira (Eds.) (2021). Turismo sénior: Aborda-
gens, sustentabilidade e boas práticas (pp. 203-
214). Projeto de investigação TU-Sénior55+

Santos, P.G. & Martinho, C. (2021) Measures to 
Assess the Payment Behavior of the Portuguese 
Subnational Governments. In Bilgin M.H., Danis H., 
Demir E. & Vale S. (eds.) Eurasian Economic Pers-
pectives. Eurasian Studies in Business and Econo-
mics,16 (1) (pp. 37-53). Springer. 

EVENTO

XVIII CONGRESSO
INTERNACIONAL
DE CONTABILIDADE
E AUDITORIA - CICA
Foi a 14 de outubro que arrancou o XVIII Congresso Internacional de Contabilidade e Au-
ditoria (CICA). A primeira sessão plenária “A ética e a informação como fator chave para 
o desenvolvimento global” contou com a participação do Dr. Paulo Macedo (Presidente 
da CGD), do Engenheiro António Costa e Silva (Presidente da Comissão de Acompa-
nhamento do Plano de Recuperação e Resiliência) e do Dr. José Tavares (Presidente do 
Tribunal de Contas). O painel foi moderado pela jornalista Helena Garrido. 
A primeira sessão plenária do dia 15 de outubro teve como tema “O Futuro do Relato 
e da Profissão” e contou com a participação, enquanto oradores, do Dr. Alan John-
son (Presidente do IFAC), da Dra. Paula Franco (Bastonária da OCC) e do Dr. Virgílio 
Macedo (Bastonária da OROC). A moderação deste painel foi efetuada pelo Professor 
Pedro Pinheiro. Ainda no dia 15, a segunda sessão plenária do dia foi dedicada ao 
tema “Transformação digital: impacto na área financeira e no relato empresarial” tendo 
contado com a Dra. Paula Franco (Bastonária da OCC), o Dr. Nuno Santos (Presidente 
da Agência para o Desenvolvimento e Coesão) e o Dr. Luís Marques (Administrador da 
Rangel Logistics Solutions) como oradores, ficando a moderação a cargo do jornalista 
João Silvestre. Destaque ainda para a participação do Exmo. Sr. Secretário de Estado 
do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor.

Assim, ao longo de dois dias foram discutidos diversos temas relacionados com a con-
tabilidade, o relato e a auditoria, tendo sido ainda apresentados cerca de duas centenas 
de artigos científicos por diversos Professores, Investigadores e Profissionais.
O evento contou com mais de 1000 participantes e teve a organização conjunta do 
ISCAL e da OCC.
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10.ª SEMANA DO 
EMPREENDEDO-
RISMO DE LISBOA 
2021

CICLO DE
SEMINÁRIOS EM 
DIREITO COMERCIAL 
2021

No dia 27 de maio de 2021, dentro da 10.ª Semana do Empreendedorismo de Lisboa 
2021, realizou-se a palestra que abordou a grande temática: “Os desafios dos em-
preendedores em ambiente de incerteza: Uma perspetiva de inovação e criação 
de valor”. O evento foi organizado e moderado pelo Prof. Doutor José Moleiro Martins, 
no âmbito do Mestrado em Gestão e Empreendedorismo e da Licenciatura em Gestão 
do ISCAL.

Empreendedorismo em ambiente hostil
Prof.ª Doutora Maria do Rosário Almeida, Empreendedora e Gestora da Incubcenter.

A economia circular como um meio de promover o empreendedorismo em ambiente hostil
Prof. Doutor Mário Macedo.

Inovação e criação de valor em PME
M.Teles Fernandes, Empreendedor. 

Nos dias 23 de março, 4 e 18 de maio, decorreu o Ciclo de Seminários em Direito Co-
mercial 2021. Este ciclo foi organizado pelo Prof. João de Sousa Assis no âmbito da 
Licenciatura em Solicitadoria do ISCAL e com o apoio da Direção do Curso.

“ANATOMY OF CORPORATE INSOLVENCY LAW” [EN]
Jaka Cepec, University of Ljubljana
Moderação: João de Sousa Assis

“A APROVAÇÃO DE CONTAS E APLICAÇÃO DE RESULTADOS” [PT]
Manuel Pita, ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa
Moderação: João de Sousa Assis

“LAW OF CONTRACT: PHENOMENA OF PANDEMIC CRISIS ON LAW OF OBLIGATION” [EN]
Angayar Kanni Ramaiah, University Technology MARA
Moderaçao: Carlos Nunes

EVENTO

EVENTO

XII POSTGRADUATE 
CONFERENCE

III JORNADA NACIONAL 
DE DESENVOLVIMENTO 
E POLÍTICAS PÚBLICAS

A Postgraduate Conference organizada pela 
Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo 
da Universidade do Algarve em parceria com o 
Instituto Superior de Contabilidade e Administra-
ção de Lisboa do Instituto Politécnico de Lisboa, 
tem-se constituído como um espaço informal 
de crítica construtiva e debate multidisciplinar 
para jovens investigadores nas áreas do turis-
mo, hotelaria, marketing, gestão, tecnologias de 
informação e comunicação, línguas e literaturas 
aplicadas (ao turismo, hotelaria, marketing e 
gestão), e todas as áreas de investigação afins. 
Esta conferência anual pretende oferecer aos 
mestrandos, mestres, doutorandos, recém-dou-
torados e pós-graduados, a oportunidade de 
se reunirem para partilhar e enriquecer a inves-
tigação que se encontram a desenvolver ou que 
terminaram recentemente. Esta décima segunda 
edição decorreu no dia 09 de julho de 2021.

A III Jornada Nacional de desenvolvimento e 
Políticas Públicas contou com a colaboração do 
ISCAL e realizou-se nos dias 28 e 29 de abril.
A Conferência de abertura contou com a partici-
pação do Vice-Presidente do ISCAL, Professor 
Pedro Pinheiro e ainda a presença do diretor de 
curso da licenciatura em Comércio e Negócios 
Internacionais, Professor Fernando Seabra, na 
coordenação do Grupo de Trabalho “Indústria, 
inovação e infraestrutura em cadeias produtivas 
sustentáveis”.

EVENTO

EVENTO
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APROVADA A
CELEBRAÇÃO
DO CONTRATO DE
EMPREITADA PARA
A CONSTRUÇÃO DAS
NOVAS INSTALAÇÕES 
DO ISCAL

Foi autorizada, no Conselho de Ministros de 1 de 
abril de 2021, a realização de despesa referen-
te à celebração do contrato de empreitada da 
construção das novas instalações do ISCAL.
Desenhado pelo Arquiteto Carrilho da Graça, o 
novo edifício do ISCAL será construído no Cam-
pus de Benfica do IPL, juntando-se os mais de 
3.400 alunos, 206 docentes e 32 funcionários 
não docentes (staff) do ISCAL à comunidade das 
3 Escolas do IPL que funcionam, atualmente, 
neste espaço – Escola Superior de Educação de 
Lisboa, Escola Superior de Comunicação Social 
e Escola Superior de Música. O novo edifício do 
ISCAL ficará localizado junto à Escola Superior 
de Comunicação Social, fazendo parte do plano 
de construção do mesmo a existência de uma 
ligação entre os espaços das duas referidas 
Escolas. A construção das novas instalações 
do ISCAL tinha já sido licenciada pela Câmara 
Municipal de Lisboa, destacando-se o empenho 
do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior (MCTES) para a concretização deste 
projeto, que faz parte do Plano Estratégico do 
Politécnico de Lisboa para 2021-2024.

Texto de Ana Raposo - Pró-presidente do IPL 
para a Comunicação Estratégica

NOTÍCIA

NOTÍCIA

UM NOVO ISCAL 
NO CAMPUS DO IPL 
EM BENFICA
Tendo sido publicado, no dia 20 de dezembro, em Diário da República, o anuncio do 
concurso de empreitada das novas instalações do ISCAL, foi dado mais um passo de 
gigante rumo à concretização deste processo.
O novo edifício irá dotar o ISCAL de um conjunto de equipamentos que permitirão 
potenciar as atividades de ensino, investigação e prestação de serviços à comunidade 
desenvolvidas pela instituição, bem como providenciar as adequadas condições de 
trabalho e de ensino-aprendizagem.
Localizado no Campus de Benfica do IPL, a entrada do edifício encontra-se a uma 
curta caminhada de 12 minutos da estação de metro do colégio militar e igual distância 
da estação de comboio de Benfica. A zona envolvente dispõe também de inúmeros 
autocarros que permitem uma elevada mobilidade de e para qualquer parte da cidade 
de Lisboa e arredores.
O projeto do novo edifício terá uma área bruta de 10.775 m2, aos quais acrescem 
5.620 m2 de estacionamento coberto e 13.523 m2 de arranjos exteriores. 
O equipamento compreenderá cerca de 40 salas para ensino teórico-prático, 11 la-
boratórios de informática, 3 anfiteatros e 1 auditório. As instalações integram ainda 
uma biblioteca com cerca de 600 m2, uma cantina e um refeitório, bem como diversos 
espaços para os estudantes desenvolverem atividades.
Para além dos referidos espaços, estão contemplados gabinetes para trabalho e apoio 
por parte dos docentes, instalações apropriadas para o desempenho das diferentes 
atividades por parte dos não-docentes, assim como espaço de estacionamento para 
cerca de duas centenas de viaturas.
Comparativamente, as novas instalações representarão um significativo aumento do 
número de salas para ensino teórico, laboratórios de informática e demais espaços de 
trabalho e de lazer, bem como na área total de implantação do edifício.
Em breve daremos mais informações acerca de outros detalhes subjacentes a este 
projeto pelo qual muitos anseiam.
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ISCAL LANÇA CURSO 
DE ESPECIALIZAÇÃO 
EM PARCERIA
COM A APS NOTÍCIA

Resultado de uma parceria com a Associação 
Portuguesa de Seguradores, foi lançado o Cur-
so de Especialização em Contabilidade, Fis-
calidade e Planeamento no Setor Segurador. 
O curso foi desenhado tendo em vista suprir as 
necessidades formativas especificas deste setor 
e dos seus profissionais bem como analisar o 
impacto das mais recentes alterações normati-
vas. O programa formativo assenta em módulos 
interdependentes realizados a distância, com-
plementados com um workshop presencial final. 
Este curso permite a atribuição de créditos aos 
Contabilistas Certificados por parte da Ordem 
dos Contabilistas Certificados – OCC.

Nesta edição comemorativa reconhecemos o esforço diário de cada um que contribui 
para prestar um serviço público e elevar a imagem do ISCAL. Com base na igualdade, 
diversidade e inclusão, participação e responsabilidade, somos ISCAL.

FAMÍLIA ISCAL INSTITUCIONAL

Chegou aquele momento do rewind: como se pegássemos no comando e puxásse-
mos para trás. Para reviver mentalmente todos aqueles momentos chave que acon-
teceram durante este ano de 2021. Os episódios de luta e sacrifício, mas também os 
de conquistas e superação. Um ano que nos fez repensar muitos aspetos, tanto a 
nível pessoal como profissionalmente. Cada um de nós: estudantes, docentes e não 
docentes, transformou mais um ano inesquecível no ISCAL. Com empenho, força e 
dedicação, tornamos a nossa instituição cada vez melhor, mais dinâmica, mais sólida, 
mais moderna, sem esquecer a sua missão e os seus valores. 

Somos nós, família ISCAL, que tornamos este Instituto um ensino de excelência.  

TOMADA DE POSSE
PRESIDENTE AAL

O estudante do ISCAL Tiago Santos tomou 
posse como Presidente da Associação Acadé-
mica de Lisboa. Felicitamo-lo desejando-lhe um 
bom mandato.

NOTÍCIA

REGULAMENTOS
ISCAL | IPL
Ao longo do ano foram revistos e elaborados 
diversos regulamentos que alteraram substan-
cialmente o quadro normativo vigente no ISCAL.

ACADÉMICO
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UMA ÁRVORE 
PELO FUTURO!
O ISCAL, enquanto Eco-Escola e detentor da Bandeira Verde, promove as boas práticas 
para um desenvolvimento sustentável junto da comunidade académica realizando ini-
ciativas que visam consciencializar e incentivar os seus estudantes para questões que 
dizem respeito a todos, apelando a hábitos de vida mais saudáveis e sustentáveis. No 
contexto do Global Action Day, em conjugação com o Dia Mundial da Terra, dia 22 de 
abril, o Projeto Brigada da Floresta, do Programa Eco-escola, numa parceria transatlân-
tica que evoca os laços de amizade e o que nos une, o ISCAL e a UNESC - Universidade 
do Extremo Sul Catarinense, em conjunto, as Brigadas da Floresta das duas instituições, 
por sugestão de um jovem estudante do ISCAL, Bruno Silva, plantaram uma árvore. 
Uma árvore que simboliza a ponte entre dois povos que, desde a centúria de quinhen-
tos, caminham lado a lado. Porquê uma árvore?

UMA ÁRVORE PELO FUTURO
Preocupação, cuidar e futuro são três palavras que ligam todas gerações em prol de um 
bem maior, a sobrevivência. Será que sabemos a importância das nossas ações na vida 
de quem nos rodeia? A resposta é: Nem sempre. O que sabemos é que nos dirigimos 
para um futuro incerto. Teremos de ser cada vez mais comunidade e de fazer cada vez 
mais a diferença, não só numa vida, mas em muitas. No dia 21 de abril, às 11h00, para 
celebrar o Dia Mundial da Terra, reunimos no Campus de Benfica do Instituto Politécnico 
Lisboa, pessoas que têm uma consciência e uma preocupação comum sobre o futuro 
e que entendem que a solução é cuidar do presente. Fazer pelos outros é fazer por nós 
próprios. Neste dia, a Equipa da Brigada da Florestas do Instituto Superior de Contabili-
dade e Administração de Lisboa, no âmbito do Projeto Eco-Escolas, plantou a brasileira 
Araucária, a “primeira pedra” junto ao local onde nascerá o futuro ISCAL.

EVENTO

No dia 22 de abril, a Brigada da Floresta da 
Universidade do Extremo Sul Catarinense fez o 
mesmo com o português Castanheiro. 

Esta árvore ligará as gerações como que se de 
uma linha se tratasse. Todas elas têm as suas 
vontades, ambições e desafios e todas estão 
intrinsecamente ligadas à terra que hoje é tanto 
nossa como o foi dos nossos antepassados e 
como será dos nossos filhos. A responsabilidade 
é de todos. A nossa árvore é a esperança por 
um futuro melhor. É uma árvore pelo futuro. Esta 
iniciativa teve o apoio da Câmara Municipal de 
Lisboa, através da Divisão de Gestão do Parque 
Florestal do Monsanto e de Sensibilização Am-
biental.

A Brigada da Floresta ISCAL/UNESC
Bruno Silva, Dimas de Oliveira Estevam, Fer-
nando Carvalho, Filomena Borba, Miguelan-
gelo Gianezini e Sílvia Ferreira.

NOTÍCIA

PROVAS
ACADÉMICAS

- Os docentes do ISCAL Joaquim Rogério, Tiago 
Matalonga, Carlos Ribeiro e Pedro Roque obti-
veram com sucesso o Título de Especialista.
- O Professor Pedro Pinheiro, conclui com su-
cesso, no dia 28 de maio, o seu Doutoramento 
na Universidade Lusíada.
- A docente do ISCAL, Professora Maria Alberti-
na Rodrigues, concluiu com sucesso, no dia 23 
de junho, o seu Doutoramento.
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IPL OPEN DAYS 
2021
O Politécnico de Lisboa preparou a edição 2021 dos IPL Open Days com o objetivo de 
divulgar a oferta formativa e dar a conhecer aos candidatos ao ensino superior de todo 
o país, as 6 Escolas e 2 Institutos Superiores do IPL.

Sem sair de casa, os estudantes do ensino secundário que querem prosseguir os es-
tudos, tiveram a oportunidade de participar e acompanhar a iniciativa, de 24 de maio 
a 31 de maio, no instagram @ipl.politecnicolisboa e em @iscal.ipl.

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.

Assim, o ISCAL deu a conhecer mais sobre estas iniciativas, desde as que organizam 
eventos sobre gestão às que lutam diariamente contra as desigualdades sociais, atra-
vés de testemunhos dos vários grupos que fazem parte da nossa comunidade. 

ISCAL LANÇA
CATÁLOGO SID
O Catálogo SID já está disponível no site do IS-
CAL. Uma base de dados onde se encontram 
organizados os registos bibliográficos, por pon-
tos de acesso (título, assunto, autor, cota, co-
leção), que pertencem à coleção da Biblioteca, 
que poderá aceder de qualquer lugar.

Agora, poderão verificar da disponiblidade dos 
títulos, fazendo uma pesquisa simples ou avan-
çada combinando vários filtros. 

EVENTO

NOTÍCIA

JOBSHOP 2021
Na JOBSHOP 2021, feira de emprego do ISCAL 
onde estiveram diversas empresas, abordaram-
-se as perspectivas daquilo que é o mercado de 
trabalho e realizou-se a sessão de lançamento 
do Portal de Emprego e Estágios - Universia. Or-
ganizado em parceria com a AeISCAL e a ISCAL 
Junior Business Solutions, este é o evento anual 
do ISCAL onde os estudantes têm a oportuni-
dade de contactar e interagir o máximo possível 
com o mercado de trabalho, com os seus pos-
síveis empregadores e de conhecerem possíveis 
estágios e/ou oportunidades de emprego que 
moldarão os seus percursos profissionais.
A 1ª edição deste evento foi em 2018 no qual 
se revelou um sucesso que tem vindo a ter cada 
vez maior significado nos alunos, na instituição e 
nas próprias empresas.
As empresas tiveram oportunidade de divulgar, 
perante os alunos, todo o seu trabalho, os seus 
negócios, os seus produtos enquanto apresen-
tam as oportunidades e inspirar jovens futuros 
profissionais. Enquadrada na JOBSHOP, reali-
zou-se uma Talk sobre o Futuro do WorkPlace, 
onde a Liliana Costa e o Tomás Rodrigues 
partilharam os seus pensamentos sobre o mun-
do do trabalho e os seus desafios. A sessão 
contou com a moderação de Marco Mendes 
do Gabinete de Saídas Profissionais do ISCAL.

EVENTO
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RÁPIDO E PRÁTICO:
ISCAL ADERE
A SISTEMA DE
SENHAS ELETRÓNICO

Pioneiros no Politécnico de Lisboa, no dia 8 de 
novembro, o ISCAL aderiu ao sistema de senhas 
digital. Mais rápido e intuitivo, bastam agora 3 
passos para tirar a senha e ser atendido pela Di-
visão Académica.
- Ler o QRcode com a câmara do telemóvel ou 
introduzir o url no navegador.
- Escolher a senha e preencher os seus dados.
- Seguir o painel de chamada e receber uma sms 
quando for a sua vez. 
Para além de prático, este sistema é mais amigo 
do ambiente - não é necessário tirar senhas em papel.

5.ª EDIÇÃO DOS
PRÉMIOS CIENTÍFICOS
IPL-CGD

O ISCAL orgulha-se de poder comunicar que, à 
semelhança de anos anteriores, o Instituto e os 
seus professores viram novamente reconhecida 
a sua qualidade na cerimónia de entrega dos 
prémios de reconhecimento de atividades com 
relevância na comunidade e prémios científicos 
IPL-CGD 2021
Na edição deste ano, os docentes do ISCAL 
Francisco José Nicolau Domingos e Marina Ale-
xandra Nunes Godinho Antunes foi galardoado 
com o diploma de mérito na área das ciências 
sociais.
Aos premiados endereçam-se os merecidos pa-
rabéns, na esperança de que o seu trabalho de 
excelência possa ter continuidade e que possa 
servir de motivação e inspiração para que ou-
tros, na nossa comunidade, sigam semelhante 
percurso. 

PRÉMIOS

NOTÍCIA

3.º SEMINÁRIO 
DE INVESTIGAÇÃO 
CIENTÍFICA DO ISCAL
No dia 8 de maio de 2021 decorreu o “1.º Simpósio de Metodologias e Investigação 
para Jovens Investigadores / 3.º Seminário Anual de Investigação Científica do IS-
CAL”. O tema do ano foi “A Importância do Enquadramento Teórico e da Revisão de 
Literatura num Trabalho Académico”. Organização do evento:
Pró-Presidente para a Investigação - Professora Mariya Gubareva
Sub-Área para as Metodologias de Investigação e Regentes das UC de Metodologias 
(Professora Maria João Ferro, Professora Margarida Piteira, Professor Manuel Teles da 
Silva). Diretor do Mestrado em Contabilidade (Professor Fábio Albuquerque). 

II CICLO DE 
SEMINÁRIOS SOBRE
INVESTIGAÇÃO EM
CONTABILIDADE
O II Ciclo de seminários online sobre investigação em Contabilidade destinou-se a todos 
os Estudantes do mestrado em Contabilidade do ISCAL mas aberto também a outros 
estudantes que demonstraram interesse. Este ciclo aconteceu, na plataforma zoom, e 
contou com a moderação do docente Fábio Albuquerque.  

MARÇO
17 | Tiago Matalonga (ISCAL) A origem, evolução e teorias da Contabilidade
18 | Adriano Rodrigues (UFRJ) Contabilidade em mercados regulados
25 | Ana Dias (ISCAL) Transparência do relato financeiro ambiental: O caso das licenças 
de emissão

ABRIL
08 | Carla Martinho (ISCAL) Metadados em Contabilidade: A importância da sua fiabilidade
15 | Paula Santos (ISCAL) A Contabilidade e a sustentabilidade financeira das adminis-
trações Públicas
22 | Alexandra Domingos (ISCAL) Competências desenvolvidas no ensino da contabilidade
29 | Albertina Rodrigues (ISCAL) Garantia de fiabilidade no relato integrado

MAIO
06 | Daniel Silva (UFPE) Reflexões sobre a cultura e o desempenho organizacional
13 | Pedro Pinheiro (ISCAL) A divulgação voluntária de informação: Determinantes e impactos

EVENTO

EVENTO



14

II JORNADAS
INTERNACIONAIS 
DE INVESTIGAÇÃO 
EM RELATO | II JIIR 
(ONLINE)
O ISCAL - IPL e a UFPE – Universidade Federal de Pernambuco (programa de 
pós-graduação em ciências contábeis) organizaram a 21 e 22 de junho de 2021 as II 
Jornadas Internacionais de Investigação em Relato | II JIIR. Apoiado por ID&CA 2020, 
IPL/2020/FINSUST_ISCAL

ÁREAS CIENTÍFICAS:
Ciências Atuariais; Contabilidade Financeira e Auditoria; Contabilidade de Gestão e 
Contabilidade Pública

COMISSÃO ORGANIZADORA:
Carla Martinho; Fábio Albuquerque; Fernando Gentil; Luiz Anjos e Paula Gomes dos 
Santos.

EVENTO

ACREDITAÇÕES
PELA A3ES
É com enorme satisfação que informa-
mos que, no âmbito dos processos de 
acreditação dos ciclo de estudos de Mes-
trado em Gestão e Empreendedorismo; 
Licenciatura em Comércio e Negócios 
Internacionais e Licenciatura em Gestão, 
o Conselho de Administração da Agência 
A3ES decidiu acreditar os referidos ciclos 
de estudos pelo período de seis anos – 
acreditação máxima, conforme expresso 
nas decisões da referida entidade, que 
podem ser consultadas aqui:

LICENCIATURA:
- COMÉRCIO E NEGÓCIOS
  INTERNACIONAIS
- GESTÃO

MESTRADO:
- GESTÃO E EMPREENDEDORISMO

NOTÍCIA

Abrir diariamente as portas do ISCAL não seria 
possível sem o esforço e trabalho de alguns ros-
tos que dedicam o seu tempo para que esta fa-
mília possa triunfar. Da Ineida à Mónica: Estas 
São Algumas Das Mulheres Que Dão A Cara Nos 
Bastidores Para Que Tu Possas Brilhar. No dia 8 
de maio de 2021, celebrou-se o Dia Internacio-
nal da Mulher, e quisemos aproveitar esta data 
para agradecer a todas elas pela sua dedicação 
ao serviço do bem estar de todos.

FELIZ DIA DA MULHER
NOTÍCIA



15

DIA MUNDIAL DO MEIO 
AMBIENTE:
BIBLIOTECA DO ISCAL 
PROMOVE MOSTRA 
DOCUMENTAL

No âmbito das comemorações do Dia Mundial 
do Meio Ambiente, a Biblioteca do ISCAL pro-
moveu uma mostra documental do seu acervo 
sobre Meio Ambiente.
 
O Dia Mundial do Meio Ambiente é celebrado 
anualmente a 5 de junho desde 1972.
Em 2021, o país anfitrião para as celebrações 
oficiais é o Paquistão e o tema central das ações 
apelam à urgência de restaurar os ecossistemas 
danificados.
Há muito tempo que temos explorado e destruí-
do ecossistemas do nosso planeta. Esta per-
da de ecossistemas está a privar o mundo da 
biodiversidade natural e a colocar o planeta e a 
humanidade a um passo de uma crise climática 
potencialmente catastrófica.
A restauração dos ecossistemas é um empreen-
dimento à escala global. Significa restabelecer 
biliões de hectares de terra para que as pessoas 
tenham acesso a alimentos, água e empregos. 
Mas também inclui as pequenas ações que to-
dos podemos realizar, tais como, plantar árvo-
res, tornar as nossas cidades mais verdes, reno-
var os nossos jardins ou limpar o lixo dos rios e 
praias de Portugal.
Somente com ecossistemas saudáveis pode-
mos melhorar a subsistência das pessoas, neu-
tralizar as mudanças climáticas e travar o colap-
so da biodiversidade.
 
A mostra esteve patente no espaço exterior 
que dá acesso à Biblioteca, no piso 0.

7TH INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON 
CSR, SUSTAINABILITY, 
ETHICS &
GOVERNANCE 2021
O ISCAL/IPL em colaboração com o GCGI estão de parabéns pelo grande sucesso 
que foi a conferência anual 2021. Chegamos ao final da 7ª conferência CSR2021. Gos-
taria de agradecer a todos os que contribuíram para que este evento fosse possível.
Agradeço também à Comissão Organizadora e à equipa de apoio informático, que 
trabalharam de forma empenhada para que esta conferência fosse o grande sucesso 
que acabou por ser. Um agradecimento especial à Comissão Científica que garantiu a 
qualidade dos 135 trabalhos apresentados durante o evento. Todos ficámos impres-
sionados com o nível de participação dos delegados dos trinta e oito países que se 
juntaram para discutir um conjunto de temas ao longo dos três dias de evento. 
Os temas discutidos neste evento cruzaram todas as áreas da CSR como Finanças 
Sustentáveis, Gestão Empresarial e CSR em cada uma das áreas como Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, Modelos de negócio sustentáveis, relatórios de avalia-
ção, educação, desempenho, impacto positivo, gestão de recursos humanos , e áreas 
emergentes como a CSR na saúde, Revolução Digital e em tempos de crise a ter em 
conta no tempo em que vivemos. De salientar o excelente trabalho dos moderadores 
que enriqueceu as sessões através da sua participação ativa e da forma profissional 
como geriram as questões colocadas. Gostaria de agradecer também a todos os par-
ticipantes e às mais de cento e vinte instituições de onde são provenientes, por terem 
participado nesta grande conferência. A Comissão Científica selecionou os melhores 
artigos, por temas, que foram apresentados na conferência. Certamente concordarão 
comigo que todos os artigos foram excelentes e particularmente atuais. Na sessão de 
encerramento, o Professor Nicholas Capaldi, Presidente do Global Corporate Gover-
nance Institute (GCGI), anunciou os cinco premiados com o Best Paper Award, tendo 
o GCGI oferecido a participação gratuita na 8ª CSR2022 a esses cinco vencedores. 
Todos os resumos apresentados estarão disponíveis no Livro de Atas que está a ser 
elaborado e será compartilhado com todos. 

Caros colegas, foi uma honra e um prazer presidir, ao longo dos dois últimos anos, a 
7ª CSR2021. Agora que quase terminei o meu mandato, gostaria de sublinhar a grande 
oportunidade que tive de organizar a conferência no ISCAL/IPL que acolheu a confe-
rência em colaboração com o GCGI. Este trabalho de equipa permitiu fortalecer ainda 
mais o sentido de comunidade e partilha entre todos os investigadores espalhados 
pelo mundo e simultaneamente demonstrou o quão relacionada a CSR está com as 
diferentes áreas de conhecimento. Antes de encerrar, gostaria de dizer novamente que 
estamos ansiosos para recebê-los no próximo evento do GCGI - a 8ª CSR2022, que 
acontecerá em Baton Rouge, Louisiana, EUA. Vemo-nos todos lá!
Obrigada!

Professora Irene Arraiano

NOTÍCIA

EVENTO



16

RUBRICA
LIGA-TE!
PARA ALÉM DO ISCAL 
CELEBRA O SEU
1.º ANIVERSÁRIO
“Liga-te! Para além do ISCAL” celebrou o seu primeiro aniversário. Ao longo do ano 
desvendamos, na rúbrica quinzenal, o que move os estudantes fora do ISCAL. Vinte e 
quatro testemunhos onde demos conhecer o seu “outro lado” como a música, o despor-
to, a fotografia e outros interesses/hobbies favoritos.

Para o ISCAL, todos são especiais com a sua individualidade, por isso iremos continuar 
a partilhar mais histórias desta grande família.  

FICA ATENT@ ao Instagram do ISCAL! O LIGA-TE! continuará a revelar o que move os 
estudantes do ISCAL.

NOTÍCIA

Ciclo de webinars organizado pela Profª. Carla 
Martinho no âmbito do projeto IPL/2020/e-ESu-
pON_ISCAL, com o apoio do grupo de trabalho 
para o Ensino a Distância do IPL. A participação 
foi livre, mas sujeita a inscrição prévia com direito 
a emissão de certificados de participação. 

O papel central que as instituições científicas e 
de ensino superior desempenham na sociedade 
em geral e no ensino em particular refletiu-se na 
utilização das plataformas online para substituir 
as aulas presenciais desde as primeiras horas da 
pandemia do covid-19, mesmo antes de ter sido 
declarado o estado de emergência. Desde então 
as aulas online têm sido uma constante na vida 
de qualquer professor.

Este conjunto de webinars, intitulado MATH ON 
(5 às 5), realizaram-se durante cinco quintas-fei-
ras, de 29 de abril a 27 de maio, às 5 p.m.. Com 
estes pretendeu-se criar um espaço de partilha 
de saberes e estratégias de professores de ma-
temática, que, pelas especificidades dos con-
teúdos, linguagem e dinâmicas, associados às 
suas UC, tiveram de se reinventar quando con-
frontados com o confinamento. Existem estraté-
gias transversais que promovem as aprendiza-
gens e encurtam distâncias e foi por uma delas 
que iniciaram este ciclo: a comunicação online.

MATH ON
(5 ÀS 5) EVENTO

Ciclo de webinars organizado pela professora Carla Martinho no âmbito do projeto IPL/2020/e-ESupON_ISCAL
e com o apoio do grupo de trabalho de trabalho para o Ensino a Distância do IPL.

A participação é livre, mas sujeita a inscrição prévia. Poderão ser passados certificados de participação conforme instruções a requerer a EaD@IPL.pt

CICLO DE
WEBINARS
ISCAL/IPL

5 ÀS 5
5 WEBINARS ÀS 5H

Math ON 

“FERRAMENTAS FACILITADORAS NA COMUNICAÇÃO
MATEMÁTICA NO ENSINO A DISTÂNCIA”

Ayana Mateus e José Salazar 
FCT-UNL

13 MAIO

“MATH ON | AULAS DE MATEMÁTICA
ONLINE - A COMUNICAÇÃO NO EAD!”

Carla Martinho e Fernanda Campos
29 ABRIL

“AULAS DE MATEMÁTICA ONLINE:
EXPERIÊNCIAS EM TEMPOS DE PANDEMIA”

Ana Luísa Correia, Ana Alice Pedro, Ayana Furtado, Cristina Costa,
Cristina Nunes, Claudia Silvestre, Irene Arraiano, José Salazar,
Manuel Martins, Margarida Oliveira e Rui Paiva.

6 MAIO

“AVALIAÇÃO EM MATEMÁTICA
NO MOODLE PARA ALÉM DA ESCOLHA MÚLTIPLA”

Ana Luísa Correia
ACADEMIA MILITAR

20 MAIO

“SISTEMA PARA ENSINO E AVALIAÇÃO
USANDO UM SISTEMA DE ÁLGEBRA COMPUTACIONAL”

Rui Paiva 
ESTG - IPLEIRIA

27 MAIO

1
2
3
4
5

ISCAL

ELEIÇÃO DIRETORES 
DE CURSO ISCAL

NOTÍCIA

Eleição da Professora Ana Dias como diretora 
de curso de Contabilidade e Administração / 
Contabilidade, da Professora Clotilde Celorico 
Palma como diretora de curso de Contabilida-
de e Administração / Fiscalidade, da Professora 
Maria Carlos Annes como diretora de curso de 
Finanças Empresariais e do Professor Carlos da 
Silva Nunes como diretor de curso de Solicitadoria.
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O ISCAL VOLTA
A PREENCHER
100% DAS VAGAS

NOTÍCIA

O ISCAL preencheu a totalidade das vagas 
disponibilizadas na primeira fase do concurso 
nacional de acesso ao ensino superior, pelo 5.º 
ano consecutivo. Acresce a este facto também 
o aumento da classificação do último colocado 
em todos os ciclos de estudos e em todos os 
regimes. Este é, por isso, mais um ano espe-
cialmente feliz para toda a comunidade iscalina, 
que vê assim mais um eco do estatuto de estar 
entre as melhores instituições de ensino superior 
portuguesas, na área das ciências empresariais.

TOMADA
DE POSSE DA
VICE-PRESIDENTE
DO IPL

A 9 de fevereiro de 2021, a docente do ISCAL, 
Professora Doutora Maria João Simões Escudei-
ro tomou posse como Vice-Presidente do Insti-
tuto Politécnico de Lisboa (IPL).
Maria João Simões Escudeiro assumiu o cargo 
de vice-presidente antes ocupado por Ana Cris-
tina Perdigão, atual diretora da Agência Nacio-
nal Erasmus +. A nova dirigente é docente no 
ISCAL, tal como a antecessora. Licenciada em 
Direito e doutorada em Ciências Jurídico-Cri-
minais, vai ter a seu cargo a área Académica e 
passa a ter as recém-criadas áreas da Respon-
sabilidade Social e Sustentabilidade Ambiental, 
Voluntariado e Inclusão. Sob a sua alçada estão 
ainda os novos pelouros com pró-presidentes: 
Ensino à Distância e Sucesso Escolar e Com-
petências Transversais, área que espelha uma 
novidade dado ter sido atribuída a uma trabalha-
dora não docente dos Serviços da Presidência 
do IPL.

NOTÍCIA

PROGRAMA
MENTORIA ISCAL

NOTÍCIA

Após a realização de três ações de formação para mentores, o Programa Mentoria 
Interpares IPL-ISCAL conta neste momento com 31 Mentores e 67 mentorandos.
A interação entre pares está a decorrer, estando prevista a realização de mais ações 
de formação a nível do desenvolvimento pessoal e profissional.
O acompanhamento do programa de mentoria é realizado pelo Gabinete de Saídas 
Profissionais do ISCAL.
A plataforma NETWORKME, encontra-se em fase final de desenvolvimento para que, 
muito em breve, a interação entre pares disponha de mais ferramentas de cooperação.

3.ª EDIÇÃO 
WORKSHOPS
PARA O FUTURO
A iniciativa contou com 135 inscritos. A média de participantes por sessão rondou os 
55 participantes. 90% dos participantes estão inscritos em Licenciaturas do ISCAL, os 
restantes 10% nos Cursos de 2.º Ciclo. A Avaliação à iniciativa revelou que 63% dos 
participantes avaliaram como muito bons os WorkShops. 61% dos participantes con-
sideraram que estes momentos  são de muita importância para as suas vidas pessoais 
e profissionais.

EVENTO
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ERASMUS+
EM NÚMEROS NO ISCAL
No âmbito das parcerias estabelecidas entre o ISCAL e outras Instituições de Ensino Su-
perior Europeias o progama ERASMUS+ retomou o seu habitual formato, após o período 
de pandemia. Reunidas novamente as condições para acolher estes estudantes, é cada 
vez maior a diversidade de proveniências, assim como tem aumentado o número de ins-
tituições parceiras dentro de países de onde o ISCAL recebia habitualmente estudantes.
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MANAGEMENT TALKS GIRLUP ISCAL

ISCAL FMC

ISCAL JBS

NECNI

O ISCAL Financial Markets Club (FMC) é um 
clube focado na área dos mercados financeiros. 
Realizando eventos formativos e aplicando capi-
tais virtuais, os seus principais objetivos são: a 
formação prática dos membros, proporcionan-
do-lhes uma maior competitividade e exponen-
ciando oportunidades futuras e a aplicação de 
capitais reais, enraizando, consequentemente, o 
interesse e o gosto pelos mercados, na cultura 
do ISCAL.

SITE | LINKEDIN | INSTAGRAM

A Management Talks (Mgt) é uma associação 
composta por estudantes universitários, motiva-
dos e ambiciosos, que têm como missão levar o
conhecimento entre as vidas académica e profis-
sional ao máximo número de pessoas possível. 
Assim, são realizados eventos e formações cen-
tradas na área empresarial, como entrevistas a 
empreendedores ou apresentar diversas empre-
sas. Sendo também, cumpridos valores sociais e 
ecológicos.

SITE | INSTAGRAM | LINKEDIN | YOUTUBE

O principal objetivo da Girl Up ISCAL é sensibilizar 
a comunidade estudantil através de eventos, cam-
panhas online e publicações nas redes sociais, 
para um tema tão interseccional e atual como 
a igualdade de género que, visto de uma pers-
petiva mais geral, explora e aprofunda a relação 
da opressão feminina com assuntos tais como a 
sexualidade, política, capitalismo, ambientalismo, 
saúde mental, a luta racial, entre outros. 

FACEBOOK | INSTAGRAM

A ISCAL Junior Business Solutions é uma Junior 
Iniciativa, que tem por objetivo estabelecer uma 
maior relação entre os estudantes do ISCAL e o 
mercado de trabalho. Ao entrarem no movimento 
terão a oportunidade de conhecer alunos do IS-
CAL de backgrounds distintos, de idades diferen-
tes e de diversos cursos com enorme vontade de 
aprender, explorar as suas capacidades e aplicar 
o conhecimento obtido no meio académico. 

INSTAGRAM | LINKEDIN | LINKTREE

Demarcam-se como um núcleo dinâmico que 
pretende ajudar os outros em todos os pontos 
que considerem relevantes e essenciais, tais 
como: desenvolver a cooperação entre estu-
dantes deste curso e da nossa muy nobre ins-
tituição. São o primeiro núcleo formado para a 
licenciatura de Comércio e Negócios Internacio-
nais e pretendem que se mantenha vivo todo o 
testemunho de ano para ano que se celebre.

INSTAGRAM | FACEBOOK | LINKEDIN

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

PARA MAIS INFORMAÇÕES CONSULTAR:
https://www.iscal.ipl.pt/associativismo
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