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7.ºANIVERSÁRIO
DA ALIANÇA ODS 
PORTUGAL

JOÃO LUZ
SERVIÇOS FINANCEIROS

No ISCAL desde 2 de janeiro de 2016, 
João Luz entrou para o instituto através 
de uma vaga como dirigente para os 
Serviços Financeiros do ISCAL, mas per-
tence ao IPL desde 2008.

Entrou para os Serviços Financeiros dos 
Serviços da Presidência em outubro des-
se ano, mas foi convidado a colaborar no 
encerramento da última Conta de Gerên-
cia da Escola Superior e Educação, na 
qual desempenhou funções de técnico 
superior, na contabilidade, até maio de 
2009. “A partir de maio de 2009, regres-
sei aos Serviços da Presidência, tendo 
ficado responsável do apoio contabilís-
tico da Escola Superior de Educação. 
Em 2011, e fruto da centralização de 
todos os procedimentos administrativos 
das Unidades Orgânicas, fui convidado 
a integrar o novo Departamento de Con-
tratação Pública do IPL, dada a neces-
sidade decorrente do aumento de pro-
cedimentos contratuais, que até à data 
eram feitos por cada U.O e passaram 
para a responsabilidade do IPL.”, conta 
João. Em 2015 foi quando se candidatou 

ao ISCAL. “Para além das questões téc-
nicas inerentes ao cargo, as quais eu já 
conhecia bastante bem, fruto do traba-
lho desenvolvido ao longo do tempo nos 
Serviços da Presidência, o desafio de 
coordenar pessoas é bastante aliciante, 
sendo confrontado com questões cuja 
resolução depende exclusivamente da 
nossa decisão”.

O iscalino afirma que um dos pontos for-
tes do ISCAL ser considerada uma es-
cola de referência nacional no ensino da 
Contabilidade e que tem sofrido variadas 
alterações. “Com a introdução de várias 
opções de pagamento, por exemplo, 
os alunos conseguem efetuar todos os 
pagamentos através do seu portal aca-
démico, não havendo a necessidade da 
sua deslocação aos serviços”, diz.

Para si, as melhores recordações que o 
ISCAL lhe trazem são as festas de natal 
dos funcionários e docentes e se tiver de 
definir o instituto numa palavra é: “Orgulho”. 

TESTEMUNHO

EVENTO

O ISCAL, que já integra a plataforma multistakeholder desde 2017, tem estado, ati-
vamente, envolvido na educação para a sustentabilidade, nomeadamente através da 
iniciativa “Um ODS por mês”. Num dos painéis temáticos do programa comemorativo, 
o docente Fernando Miguel Seabra e Filomena Borba, técnica do Serviço de Infor-
mação e Documentação, fizeram o balanço do projeto. Fazer a interligação dos 17 ODS 
com os cursos foi a ideia de base, “o que em alguns casos é mais simples, noutros mais 
difíceis”, disse Fernando Seabra.

O docente refere que, ainda que haja um conjunto de ODS mais facilmente integrados 
nos planos de estudo do ISCAL, na área das Ciências Empresariais, o 8 – Trabalho digno 
e Crescimento Económico e o 9 – Indústria, Inovação e Infraestruturas, “são onde en-
contramos um vínculo mais imediato”.

Tendo como tema “ODS – Concretização da Agenda 2030”, a conferência comemo-
rativa, promovida pela APEE – Associação Portuguesa de Ética Empresarial e pela UN 
Global Compact Network Portugal incluiu, para além da cerimónia protocolar de adesão 
de várias instituições, mesas redondas dedicadas aos 17 objetivos de desenvolvimento 
sustentável e o reconhecimento dos embaixadores.

A adesão do IPL à Aliança ODS Portugal, em 2021, agora oficializada, advém do com-
promisso assumido pela instituição com a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sus-
tentável da Organização das Nações Unidas. No Politécnico de Lisboa, a Sustentabilida-
de é uma prioridade estratégica, em torno da qual se desenvolvem ações colaborativas 
que envolvem toda a comunidade académica, caso do Conselho Eco Escolas.

No final das comemorações, Mário Parra da Silva, presidente da direção da APEE, 
entregou os certificados de recondução e nomeação de novos embaixadores da Aliança 
ODS Portugal. Os docentes do ISCAL, Fernando Miguel Seabra, Jorge Rodrigues e 
Maria Luísa Silva viram reconhecido o seu papel de embaixadores, pelo trabalho volun-
tário e a título individual, que desempenham na prossecução de um ou mais Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável.



SUGESTÃO
CULTURAL
DO ISCAL

OS CAFÉS DE LISBOA
Lisboa está mais internacional, e isso sabe bem. 
Longe vão os tempos em que a alma africana 
mostrava-se em sítios escondidos, ou aos pou-
cos que conheciam os almoços dançantes da 
Associação Caboverdiana (uma instituição lis-
boeta). Os outrora ‘chineses clandestinos’ da 
Mouraria são agora restaurantes orgulhosos. 
Temos empreendedores, artistas, e muito mais. 
Não que tenham chegado agora a Lisboa. Não. 
Mas agora fazem-se notar, estão mais confian-
tes, e isso sente-se no dia-a-dia da capital.
Um dos melhores sítios para descobrirmos essa 
mudança é nos cafés de Lisboa: os cafés lisboe-
tas são um mundo. Um mundo de experiências, 
de vivências e de conversas geniais. Estas con-
versas têm-se alterado, refletindo a mudança de 
Lisboa. Dantes tínhamos amigos, vizinhos ou 
colegas de trabalho a conversar sobre as suas 
vidas e os seus mundos. Hoje temos mundos 
novos, onde até desconhecidos encontram-se 
para café, despois de uma primeira conversa 
virtual.
A minha sugestão deste mês é que se agarre 
num bom livro, e se aproveitem os cafés de Lis-
boa para ler, estudar, ou simplesmente para ob-
servar o mundo que é Lisboa. Como sugestão 
de leitura (ou simplesmente como livro-desculpa 
para ir para o café), recomendo ‘As Primeiras 
Quinze Vidas de Harry August’ de Claire North, 
para aqueles que gostam de ser transportados 
por uma prosa de excelência, ou ‘Um Dia’ de 
David Nicholls, para os românticos incuráveis.
‘As Primeiras Quinze Vidas de Harry August’ 
têm como premissa a vida de Harry, que sem-
pre que morre volta a renascer, lembrando-se de 
tudo. O livro transporta-nos através das inúme-
ras vidas desta personagem, fazendo-nos oscilar 
entre o destino e a autodeterminação, pois não 
interessa que erros comete, nem que sucessos 
alcança, ao morrer, Harry volta sempre ao início.
‘Um dia’ não nos faz oscilar no tempo, pelo con-
trário, mostra-nos “um dia” na vida de um ca-
sal, ao longo de 20 anos. E sim, tal como pode 
acontecer no café, tornamo-nos espectadores 
de uma história de amor, onde podemos obser-
var os sucessos, as amarguras, as alegrias e as 
lágrimas de dois desconhecidos, de duas pes-
soas que podiam ser reais, e que podiam estar a 
tomar café ao nosso lado.
Esta é a minha sugestão, talvez um pouco 
voyeurística: observem a vida, nos cafés, nos 
livros, aprendam com ela. Despois usem o que 
descobriram e o que sentiram para viver a vossa. 
Vivam-na bem.

SUGESTÃO

JOÃO ASSIS

ISCAL CELEBRA
PROTOCOLO DE
COLABORAÇÃO COM A 
CÂMARA DE COMÉRCIO 
LUSO-BRITÂNICA
No âmbito do curso de licenciatura em Comércio e Negócios Internacionais o ISCAL 
celebrou a 2 de fevereiro um protocolo de colaboração com a Câmara de Comércio 
Luso-Britânica.

A CCLB, fundada em 1911, é uma organização sem fins lucrativos, que tem como 
objetivo a promoção dos interesses dos seus associados relativamente às relações 
comerciais entre o Reino Unido e Portugal. A sua Missão é “Promover o comércio 
bilateral e as oportunidades de negócio entre Portugal e o Reino Unido, auxiliando 
as empresas envolvidas no comércio bilateral a terem acesso aos serviços, apoios e 
contactos apropriados à expansão dos seus negócios”.

O Protocolo contempla, entre outros aspetos, oportunidades para colaboração ao ní-
vel da reflexão estratégica do curso, participação de profissionais em seminários e 
outras atividades do curso, abertura para apoiar trabalhos académicos dos alunos do 
curso bem como divulgação de ofertas de emprego e estágios.

NOTÍCIA



ISCAL RECEBE
VISITA DE DUAS 
ESCOLAS
ROMENAS
O ISCAL recebeu hoje, dia 24 de janeiro, durante o período da manhã, a visita de duas 
escolas romenas de Contabilidade, Liceul Tehnologic “Ion Barbu” e  Liceul Tehnologic 
Silvic Cîmpeni - que estão em Lisboa com o objetivo de visitar e conhecer entidades 
de referência na área da Contabilidade e Fiscalidade do nosso país.

Nesta visita, os estudantes e os docentes tiveram a oportunidade de conhecer as 
instalações do nosso Instituto mas, acima de tudo, entender a oferta formativa do 
ISCAL e outros aspetos relevantes a fim de futuramente poder vir a receber formandos 
ERASMUS+ destas escolas.

Esta visita enquadra-se na missão da Casa da Educação - uma instituição cuja missão 
consiste em facilitar o desenvolvimento educativo e profissional de jovens dentro da 
União Europeia, através de aconselhamento e orientação vocacional. 

NOTÍCIA

CANDIDATURAS
PROGRAMA
ERASMUS+

Informamos que as candidaturas às atividades 
de mobilidade já se encontram abertas. 

Mais se informa que o período de candidaturas 
decorre de 03 a 26 de fevereiro e os resultados 
para a mobilidade de estudantes serão publica-
dos no dia 28 de fevereiro de 2023.

Toda a informação está disponível aqui.

NOTÍCIA

NOTÍCIA

CALL FOR PAPERS: 
“GLOBAL RISKS AND 
ECONOMIC GROWTH”

Estão abertas as inscrições para a edição espe-
cial “GLOBAL RISKS AND ECONOMIC GROW-
TH” a ser publicada na revista “Metroeconomi-
ca”. O objetivo desta edição especial é reunir 
pesquisas e artigos científicos que discutam os 
Riscos Globais e Crescimento Económico.

Descrição da edição especial. 

A deadline para submissão dos artigos é 31 de 
dezembro de 2023.

https://portal.ipl.pt/mobilidade/page
https://www.iscal.ipl.pt/sites/default/files/2023-01/CallforPapers_GREG.pdf


POLITÉCNICO DE LISBOA 
NO 10.º G-ICOM
A 10.ª edição do Encontro Nacional dos Gabinetes de Imagem e Comunicação das 
Instituições de Ensino Superior decorreu nos dias 19 e 20 de janeiro, em Peniche. O 
Politécnico de Lisboa marcou presença na iniciativa com 13 representantes, entre os 
89 participantes. Tecnologias 4.0 e o impacto na comunicação das Instituições de 
Ensino Superior (IES) foi o tema em destaque.

No primeiro dia foram abordadas questões relacionadas com a pedagogia e a inova-
ção, nomeadamente o impacto da tecnologia nos atuais modelos pedagógicos. Foram 
apresentados vários exemplos de soluções tecnológicas desenvolvidas pela indústria 
aplicadas à Educação. Foi ainda promovida uma reflexão sobre a melhor forma das 
IES comunicarem com os seus públicos.

O segundo dia iniciou com dinâmica de grupo para promover a troca de ideias e pen-
sar como reposicionar as Instituições de Ensino Superior face aos desafios do mundo 
digital. O grupo do Politécnico de Lisboa apresentou uma estratégia para entrada da 
instituição no Metaverso, destinada a alunos do 3.º ciclo, cujo objetivo passa por real-
çar a importância da prossecução dos estudos com recurso a uma interação entre 
os jovens e a academia, através de uma experiência de aprendizagem imersiva que 
acrescente valor e, simultaneamente, aumente a visibilidade do IPL.

A tarde foi dedicada à relação entre a Inteligência Artificial e o Metaverso e as áreas da 
Educação, Ciência, Gestão, Ética e Saúde Mental.

Na iniciativa da Fórum Estudante estiveram o vice-presidente do Politécnico de Lis-
boa, António Belo, a vice-presidente da Escola Superior de Educação, Cátia Rijo e 
profissionais de comunicação dos Gabinetes de Comunicação e Imagem do IPL, da 
Escola Superior de Comunicação Social, da Escola Superior de Teatro e Cinema, da Es-
cola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa, do Instituto Superior de Contabilidade 
e Administração de Lisboa e do Centro de Produção da Escola Superior de Dança.

Texto de CSS/GCI | Imagens de DS/GCI IPL

NOTÍCIA

PUBLICAÇÕES

FELICITAMOS:

- O Professor José Moleiro Martins pela edição 
da recente obra “Tópicos de Gestão Empresa-
rial” que contou ainda com a participação dos 
Professores Fernando Miguel Seabra, João 
Pereira, João Rita, José Agostinho, Lúcio Ra-
paz, Paulo Peters e Rui Dantas. 
Esta obra reúne assim, o contributo de vários 
autores com vasta experiência quer académica, 
quer profissional, abordando vários temas atuais 
e relevantes da área da gestão empresarial.

- A Professora Clotilde Palma pelo lançamen-
to de mais esta obra (“Nós e os Impostos - Um 
Contributo para a História dos Impostos em 
Portugal”) que tem a particularidade de incluir 
diversos capítulos de docentes do ISCAL, assim 
como de estudantes do mestrado em fiscalidade.
Esta é uma obra que fazia falta no mundo da Fis-
calidade portuguesa, colmatando uma importante 
lacuna, juntando aspetos relevantes da história e 
sociologia dos impostos numa perspetiva prática.

A obra foi apresentada na sede da Associação 
Fiscal Portuguesas pelo Professor Doutor Eduar-
do Paz Ferreira e pela Dra. Paula Franco.

- O Professor Joaquim Sabino Rogério pela 
publicação da obra “O Excesso na Legítima De-
fesa à Luz dos Fins das Penas” através da editora 
Almedina. Esta obra corresponde à sua Tese de 
Doutoramento, focando não apenas aspetos rela-
cionados com o Direito Penal, mas também com 
outras áreas do saber. 

NOTÍCIA



NEWSLETTER
ISCAL 2022

Esta é uma edição comemorativa da Newsletter
do ISCAL que celebra mais um ano de existên-
cia. Três anos, 36 newsletters, a informar toda
a comunidade. Entre testemunhos, artigos de 
opinião a divulgação de eventos e notícias, esta 
newsletter sintetiza tudo aquilo que de mais rele-
vante ocorreu no ano de 2022, dando a conhe-
cer o trabalho desenvolvido por toda esta família.
Boas leituras!

NOTÍCIA

NOTÍCIA

ISCAJUDA
PROMOVE
NOVA AÇÃO
DE RECOLHA
DE SANGUE
O ISCAL, através do ISCAJUDA e em parceria com o Instituto Português do Sangue e 
Transplantação (IPST), irá proceder à recolha de sangue no dia 01 de março de 2023, 
das 9h00 às 13h00, no piso 1 (salas 1.10, 1.4, 1.5 e 1.6).

O projeto ISCAJUDA - Conta connosco é um projeto de cariz solidário que visa desen-
volver iniciativas de Responsabilidade Social na comunidade.

Esta ação está integrada num contexto de aplicação prática dos conteúdos progra-
máticos da  Unidade Curricular de Ética e Deontologia (lecionada pelos professores 
Maria Albertina Rodrigues e Tiago Matalonga) da licenciatura em Contabilidade e 
Administração, nomeadamente o ponto sobre o Desenvolvimento sustentável e a Res-
ponsabilidade social empresarial. Nesse sentido esta ação insere-se no cumprimento 
da Agenda 2030 sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabele-
cida pela Organização das Nações Unidas (ONU), nomeadamente o ODS 3 - Saúde de 
Qualidade.   INSCRIÇÃO AQUI!   

Para ser dador de sangue é preciso ter entre 18 e 65 anos, ter um peso igual ou supe-
rior a 50 quilos e ter hábitos de vida saudáveis. Saber mais AQUI!

NOTÍCIA

ISCAL ASSINA
PROTOCOLO
COM A EMPRESA
TIBA PORTUGAL, 
TRANSPORTES E
TRÂNSITOS, LDA.

No âmbito dos cursos de licenciatura em Co-
mércio e Negócios Internacionais e Contabi-
lidade e Administração o ISCAL celebrou no 
passado mês de novembro um protocolo de co-
laboração com a empresa TIBA Portugal, Trans-
portes e Trânsitos, Lda. A TIBA Portugal presta 
serviços nas áreas de Alfândega, Transporte in-
ternacional, Serviços logísticos e Tecnologia. Em 
Portugal a empresa tem escritórios em Coimbra, 
Lisboa, Porto e Sines. O Protocolo contempla, 
entre outros aspetos, oportunidades para co-
laboração ao nível da reflexão estratégica dos 
cursos, participação de profissionais em semi-
nários e outras atividades dos cursos, abertura 
para apoiar trabalhos académicos dos alunos 
dos cursos bem como divulgação de ofertas de 
emprego e estágios.

https://www.iscal.ipl.pt/sites/default/files/2022-12/NEWSLETTER_ISCAL12_web.pdf
https://www.iscal.ipl.pt/sites/default/files/2022-12/NEWSLETTER_ISCAL12_web.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceBLJB32q281oM5QX4H7fWFAEL78AWX76_m5QVz4We_OYNsQ/viewform
https://www.sns24.gov.pt/guia/posso-dar-sangue/


NOTÍCIA

NOTÍCIA

“DIA MUNDIAL DAS ZONAS HÚMIDAS”
ISCAL JUNTA-SE AO 
PARQUE FLORESTAL DE 
MONSANTO E À CML 
PARA CELEBRAR A DATA
O ISCAL associou-se à celebração do Dia Mundial das Zonas Húmidas que anualmen-
te se celebra a 2 de fevereiro e cuja origem remonta à Convenção de Ramsar em 1971.  

Deste acordo ficou definido no seu artigo nº.1 que “Uma Zona Húmida é uma área 
de sapal, paul, turfeira ou água, natural ou artificial, permanente ou temporária, com 
água parada ou corrente, doce, salobra ou salgada, incluindo águas marinhas até seis 
metros de profundidade na maré baixa e zonas costeiras e ribeirinhas”. Devido à sua 
importância  para a sustentabilidade do nosso planeta e por algumas Zonas Húmidas 
estarem ameaçadas, urge mantê-las em bom estado de conservação.

Para comemorar esta data, alguns docentes e alunos dos conselhos das eco-escolas 
do ISCAL e da ESTeSL participaram na Palestra proferida pelo Investigador Doutor 
Luís Cancela  da Fonseca sobre “ Zonas Húmidas Costeiras: Gestão, Conservação 
e Biodiversidade”, seguida de um percurso de observação dos ecossistemas no Lago 
da Ribeira e Espaço Biodiversidade do Parque Florestal  de Monsanto. Este evento foi 
organizado pelo Parque Florestal de Monsanto e a Câmara Municipal de Lisboa.

NOTÍCIA

ISCAL RECEBE VISITA 
DA DIRETORA
DE PROJETOS
INTERNACIONAIS
DA SUP DE V

BIBLIOTECA
ENCERRADA

O ISCAL recebeu a visita da Diretora de Proje-
tos Internacionais da SUP de V - L’école Supé-
rieure de Vente et de Management - Instituição 
de Ensino Superior pertencente à Chambre de 
Commerce et d’ Industrie de Région Paris Ile-de-
-France, com vista à celebração de um proto-
colo entre as Instituições, designadamente no 
que respeita à mobilidade integrada no Projeto 
ERASMUS.

A biblioteca vai estar encerrada de 6 a 24 de 
fevereiro, por motivo de obras de manutenção 
e restauro provocado pela infiltração de águas 
pluviais (chuva). O SID prestará remotamente 
todo o apoio necessário à comunidade estu-
dantil: empréstimos, renovações e ajuda na pes-
quisa bibliográfica. A requisição de livros deverá 
ser efectuada por email (biblioteca@iscal.ipl.pt) 
24 horas antes assim como a devolução. Para 
verificar se o(s) livro(s) estão disponíveis deverão 
consultar o catálogo aqui

https://www.iscal.ipl.pt/servicos/biblioteca
https://iscal.biblio.ipl.pt/cgi-bin/koha/opac-main.pl


DIA INTERNACIONAL 
DA EDUCAÇÃO

No dia dia 24 de janeiro, celebramos o Dia Inter-
nacional da Educação. De acordo com a ONU, 
“A educação de qualidade não é um luxo - é um 
direito”. Assim, criou-se o ODS n.º4 com o ob-
jetivo de:
- Garantir uma educação inclusiva, equitativa e 
de qualidade;
- Promover oportunidades de aprendizagem ao 
longo da vida.

Só garantindo estes pontos (com uma educa-
ção inclusiva e oportunidades para tod@s) é que 
conseguiremos alcançar a igualdade de género, 
travar o ciclo de pobreza  e fomentar a paz e o 
desenvolvimento no mundo.

NOTÍCIA

COMPROMISSO 
COM A
SUSTENTABILIDADE

No âmbito do Programa Eco-Escolas a ser implementado no ISCAL e nas restantes 
Unidades Orgânicas do Politécnico de Lisboa, e associado à Auditoria Ambiental, im-
porta determinar os hábitos e as práticas da comunidade académica, que, no caso 
concreto, será através da aplicação deste questionário online.

Deste modo, informa-se que este questionário é de natureza confidencial e o trata-
mento dos dados será efetuado de uma forma global, não sendo sujeito a qualquer 
análise individualizada, respeitando assim o anonimato. O preenchimento do questio-
nário tem a duração média de 5 a 10 min.

NOTÍCIA

ACADEMIA
GRACE
2022/2023
A Academia GRACE é uma iniciativa anual à qual 
se podem candidatar todos os alunos das ins-
tituições de Ensino Superior parceiras do Uni.
Network. Portanto, esta é uma iniciativa aberta 
à participação de todos os alunos de licenciatura 
e mestrado do ISCAL. No ano letivo 2022/2023, 
os alunos deverão dar resposta ao seguinte 
tema: O Papel das Empresas no Combate à Po-
breza.

Prazos
• O prazo de envio das candidaturas decorrerá 
até ao dia 28 de abril de 2023.
• O anúncio dos vencedores será efetuado em 
evento público em junho de 2023.

NOTÍCIA

INQUÉRITO ECO ESCOLAS
À COMUNIDADE ISCAL

https://vivereuropa.limequery.com/181639?lang=pt
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