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ISCAJUDA
PROMOVE NOVA 
AÇÃO DE RECOLHA 
DE SANGUE

CARLOS GASPAR
SERVIÇOS FINANCEIROS

Chama-se Carlos Gaspar e entrou 
para o ISCAL no final de Dezembro 
de 2022. 

Entrou para o Instituto através de 
mobilidade e inicialmente iria tra-
balhar na Divisão Académica mas 
é nos Serviços Financeiros onde o 
podemos encontrar. “Logo no meu 
segundo dia de trabalho no ISCAL 
fui “raptado” pelo colega João Luz 
para a Área Financeira”, conta entre 
risos. “Na altura deram-me a esco-
lher entre permanecer na Divisão 
Académica ou começar a trabalhar 
nos Serviços Financeiros. 

Na verdade, a área financeira pare-
ceu-me interessante, e era algo que 
eu sentia que me fazia falta em ad-
quirir conhecimento e experiência.”, 
afirma o iscalino.

No seu tempo livre, Carlos produz 
música - maioritariamente eletróni-
ca- mas também outros géneros 
como o rock e, além disso, está a 
estudar Comunicação.

Questionado sobre os pontos fortes 
do ISCAL, Carlos Gaspar considera 
ser o ambiente. “Acho que as pes-
soas são acolhedoras e recetivas”, 
diz. 

Se tivesse de definir o nosso Insti-
tuto numa palavra, afirma: “Prédio”. 

TESTEMUNHO

EVENTO

Pelo segundo ano consecutivo o ISCAL através do seu núcleo ISCAJUDA  em parceria 
com o Instituto Português do Sangue e da Transplantação, IP , procedeu, no passado  
dia 1 de março, à recolha de sangue.

Este ano conseguimos duplicar o número de inscrições. Um agradecimento a to-
dos/as que voluntariamente participaram nesta ação. 

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 programáticos da Unidade Curricular 
de Ética e Deontologia (lecionada pelos professores Maria Albertina Rodrigues e Tiago 
Matalonga) da licenciatura em Contabilidade e Administração, nomeadamente o ponto 
sobre o Desenvolvimento sustentável e a Responsabilidade social empresarial. 

Nesse sentido esta ação insere-se no cumprimento da Agenda 2030 sobre os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecida pela Organização das Nações Uni-
das (ONU), nomeadamente o ODS 3 - Saúde de Qualidade.



SUGESTÃO
CULTURAL
DO ISCAL

O entusiasmo do início de um novo livro e da 
descoberta de novas personagens só é supera-
do pela excitação do acompanhamento dessas 
mesmas personagens ao longo de várias his-
tórias. Desde a minha infância que gosto de ler 
sagas e de me perder dias a fio mergulhada nas 
aventuras contínuas de algumas personagens. A 
última saga que li foi a tetralogia Cemitério dos 
Livros Esquecidos de Carlos Ruiz Zafón, onde 
o autor desenvolve quatro narrativas autónomas 
ligadas à família Sempere.

A narrativa de A Sombra do Vento dá-nos a co-
nhecer o núcleo principal da saga, formado por 
Daniel, o seu pai (Sr. Sempere) e Fermín Romero, 
o empregado da livraria da família. Daniel com 11 
anos, cuja mãe morreu há algum tempo, é leva-
do pelo seu pai ao Cemitério dos Livros Esque-
cidos, onde são guardados livros que correm o 
risco de desaparecer. Aí, Daniel conhece a obra 
A Sombra do Vento de Julián Carax. A curiosida-
de pela vida deste autor envolve Daniel e Fermín 
numa aventura sombria. 
O Jogo do Anjo dá a conhecer David Martín, um 
escritor amaldiçoado que faz um pacto com al-
guém misterioso para escrever um livro que o irá 
tornar famoso, e Isabella, uma jovem que quer 
aprender a escrever livros. A amizade especial 
que David sente por Isabella leva-o a apresentá-
-la ao seu futuro marido, Sr. Sempere. 
Em O Prisioneiro do Céu, encontramos Daniel 
já casado e com um filho e Fermín preste a ca-
sar. Um cliente misterioso da livraria leva Fermín 
a revelar o seu passado como prisioneiro e a sua 
relação com David Martin e Maurício Valls. Daniel 
e Fermín ficam a conhecer alguns segredos rela-
cionados com a morte de Isabella.    
Em O Labirinto dos Espíritos é apresentada 
uma nova personagem, Alicia Gris, cuja missão 
é investigar a morte de Maurício Valls. Esta inves-
tigação vai revelar muitos segredos escondidos 
unindo os quatro livros.

SUGESTÃO

ANA ALICE PEDRO

ODS 10 REDUZIR AS 
DESIGUALDADES 
NO INTERIOR DOS 
PAÍSES E ENTRE 
PAÍSES
Foi no passado dia 1 de março, pelas 10h00, que teve lugar o seminário dedicado ao 
Objetivo n.º 10 - Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre países, da 
atividade Um ODS por mês. Uma das metas a alcançar é “reduzir a desigualdade no 
interior e entre países. Capacitar e promover a inclusão social, económica e política 
de todos, independentemente de idade, sexo, deficiência, raça, etnia, origem, religião 
ou condição económica ou outra. Garantir a igualdade de oportunidades e reduzir as 
desigualdades de resultados, eliminando leis, políticas e práticas discriminatórias.”

O seminário contou com as seguintes participações:
Adolfo Sommarribas | Investigador e membro do University Council of the University 
of Luxembourg | Coordenador da Plataforma dos Apátridas da Rede Europeia de Mi-
grações 
Orlando Gomes | Professor coordenador principal no ISCAL na área da Economia | 
Doutorado em Economia

Moderador: Professora Ana Sofia Carvalho | ISCAL 

NOTÍCIA



WELCOME
ERASMUS+

ISCAL dá as boas-vindas a 30 estudantes estrangeiros que escolheram o Instituto 
para a eperiência do Programa ERASMUS+.

Foi no dia 22 de fevereiro que decorreu mais uma sessão de boas vindas aos novos 
estudantes que escolheram o ISCAL para realizar a sua experiência de Erasmus+ neste 
novo semestre.

O evento aconteceu pelas 12h00, no Auditório II e contou com a presença do Presi-
dente do ISCAL, Pedro Pinheiro, do Gabinete de Relações Internacionais, represen-
tado por Natacha Ornelas e do Gabinete de Comunicação e Imagem. 

Além dos acima presentes, o encontro contou ainda com a participação da ESN, Eras-
mus Student Network, uma organização estudantil internacional sem fins lucrativos, 
nossa parceira.

Esta sessão de caráter informativo e de acolhimento, teve como objetivo facilitar o 
processo de integração destes estudantes, provenientes de 12 países diferentes, bem 
como dar a conhecer aspetos relevantes do ISCAL, permitindo ainda um esclareci-
mento de dúvidas.

NOTÍCIA

ASSEMBLEIA DA
REPÚBLICA APROVA 
DOUTORAMENTOS
NO ENSINO SUPERIOR 
POLITÉCNICO

A Assembleia da República aprovou, no pas-
sado dia 24 de fevereiro, as alterações à Lei de 
Bases do Sistema Educativo e do Regime 
Jurídico das Instituições de Ensino Supe-
rior, que permitem aos Institutos Politécnicos 
conferir o grau de doutor. Passa, ainda, a ser 
possível adotar a designação inglesa de Poly-
technic University, no quadro da sua política e 
estratégia de internacionalização.

O documento já tinha sido submetido a votação 
indiciária na Comissão Parlamentar de Educa-
ção e Ciência de 15 de fevereiro, tendo por 
base a proposta apresentada pelo Grupo Par-
lamentar do Partido Socialista e considerando 
os projetos da Iniciativa de Cidadãos, PCP e BE.

De acordo com o texto final aprovado, no que se 
refere à alteração da alínea 12 do artigo 14.º da 
Lei de Bases do Sistema Educativo, “só po-
dem conferir o grau de doutor numa determina-
da área os estabelecimentos de ensino superior 
que, para além das (...), demonstrem possuir, (...) 
os recursos humanos e organizativos necessá-
rios à realização de investigação e uma experiên-
cia acumulada nesse domínio sujeita a avaliação 
e concretizada numa produção científica e aca-
démica relevantes”.

No caso do Regime Jurídico das Instituições 
de Ensino Superior (RJIES), as alterações pro-
postas incidem sobre a alínea 2 do artigo 7.º, 
que passa a estabelecer que “as instituições de 
ensino politécnico conferem os graus de licen-
ciado, mestre e doutor, nos termos da lei”. A 
proposta foi aprovada com os votos favoráveis 
de todas as bancadas e seis votos contra de 
cinco deputados do PS e um deputado do PSD. 
A entrada em vigor das alterações acontece no 
dia seguinte à sua publicação e produz efeitos 
no primeiro dia do ano letivo subsequente ao da 
publicação.                          

 Foto de: FNAEESP

NOTÍCIA

https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063484d364c793968636d356c6443397a6158526c63793959566b786c5a793944543030764f454e465179394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c3259554e7662576c7a633246764c7a55785a5759325a44646d4c54526a5a4455744e474535597930354e446b794c5459785a47466c5a57526d596a6734596935775a47593d&fich=51ef6d7f-4cd5-4a9c-9492-61daeedfb88b.pdf&Inline=true


RESULTADOS 
PRÉMIOS CIENTÍFICOS
E DE RELEVÂNCIA NA 
COMUNIDADE 2023 NOTÍCIA

DOCENTE DO ISCAL 
LANÇA LIVRO
“EMPRESA FAMILIAR 
OS DESAFIOS DA
GOVERNABILIDADE”

Felicitamos o Professor Jorge Rodrigues pelo 
lançamento de mais esta obra, “Empresa Familiar 
- Os Desafios da Governabilidade”, em parceria 
com Maria Amélia Marques.

Sinopse
É muito mais o que não se sabe do que aquilo 
que se sabe sobre a família empresária. A iden-
tificação da família tem sido tentada em função 
da dinâmica do conceito através dos tempos. Da 
aceitação do conceito irá depender a evolução do 
negócio familiar, a liderança da família ou a divisão 
da herança. Um modelo não capta a realidade; 
somente a sugere. Por isso, continua por definir, 
inequivocamente, o que é a família empresária, 
apesar de a mesma surgir na História praticamen-
te com as primeiras estruturas sociais. Neste livro 
propõe-se a família empresária como um cons-
tructo que resulta do equilíbrio dinâmico do jogo 
desenvolvido num espaço social constituído por 
agentes com interesses convergentes em partici-
par no negócio de família, inseridos em redes de 
relações sociais que lhes permitem desenvolver 
estratégias individuais de mobilização de capitais 
específicos, que visam a conquista de posições 
dominantes nesse negócio, e que ocupam um 
momento geracional subsequente à primeira ge-
ração. A verificação daquele equilíbrio dinâmico 
exige, como condições necessárias que se veri-
fiquem os pressupostos da autonomia relativa, o 
que permite que um negócio de família dê lugar a 
uma família empresária.

NOTÍCIA

O Politécnico de Lisboa, atribui, anualmente, os Prémios Científicos IPL CGD e os 
Prémios de Reconhecimento de Atividades com relevância na comunidade seguindo 
uma política de valorização dos membros da comunidade académica. Reconhecer o 
mérito, a vários níveis, nomeadamente quanto à produção científica, criação artística, 
procura de soluções dentro e fora da comunidade académica e a projeção no campo 
nacional internacional, é para o IPL, um fator de reconhecimento da própria instituição 
Os resultados da edição de 2023 foram dados a conhecer pelo Gabinete de Projetos 
Especiais e Inovação do IPL.

Prémios Científicos IPL CGD | Os prémios IPL CGD têm como objetivo, incentivar, 
valorizar e reconhecer o trabalho e mérito científico de docentes, investigadores e 
funcionários técnicos, administrativos e de gestão. São constituídos por Prémios de 
excelência e Diplomas de Mérito para as grandes áreas do conhecimento do Politéc-
nico de Lisboa: Artes, Ciências Sociais e Tecnologias e Engenharias e são consti-
tuídos por um Prémio de Excelência e por um máximo de quatro Diplomas de Mérito 
para cada uma das áreas do conhecimento do Politécnico de Lisboa.

O ISCAL orgulha-se de poder comunicar que, à semelhança de anos anteriores, o Ins-
tituto e os seus docentes viram novamente reconhecida a sua qualidade com a
entrega dos prémios. Relativamente aos Prémios Científicos IPL CGD, foi atribuído ao 
Professor Mário Nuno Mata, o Prémio de Excelência na área das Ciências Sociais e 
aos Professores Francisco Domingos e Marina Antunes foi atribuído um Diploma de 
Mérito. Relativamente aos Prémios de Reconhecimento de Atividades com relevância 
na comunidade, foi foi atribuído ao Professor Fernando Miguel Seabra, o Prémio de 
Excelência na área das Ciências Sociais e aos Professores Maria Albertina Barreiros 
e Francisco Domingos foi atribuído um Diploma de Mérito. Consultar os resultados 
completos

https://www.ipl.pt/noticias/resultados-premios-cientificos-e-de-relevancia-na-comunidade-2023
https://www.ipl.pt/noticias/resultados-premios-cientificos-e-de-relevancia-na-comunidade-2023


CARÁTER,
FORÇA E
DETERMINAÇÃO

Anualmente, a 8 de março, é celebrado o dia Internacional da mulher, que visa relem-
brar as conquistas femininas ao longo do tempo e alertar para as desigualdades de 
género que persistem. 

No ISCAL existe lugar para todos/as, menos para a desigualdade e discriminação. 
Assim, e de forma a assinalar este dia “sem floreados”, foram distribuídas pelo edifício 
várias frases que continham mensagens de empoderamento feminino. O lugar da 
mulher é onde ela quiser!

NOTÍCIA

DIA INTERNACIONAL
DA MULHER
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CANDIDATURAS
M23 / DET / TESP

BUDDY PROGRAM
AEISCAL

Candidaturas às licenciaturas do ISCAL para:
Maiores de 23 anos; Titulares de diploma de es-
pecialização tecnológica e Titulares de diploma 
de técnico superior profissional.

Mais info em M23 / DET / TESP

Buddy Program é um projeto da Ae Iscal que 
tem como objetivo a melhor integração dos es-
tudantes de Erasmus Incoming na nossa insti-
tuição. Assim, a cada aluno/a de ERASMUS é 
atribuído um estudante do ISCAL para melhor 
conhecer tanto a Instituição, como o país e cul-
tura portuguesa. Ter um buddy significa ter um/
uma amigo/a com quem podes contar num país 
que não conheces.

A Academia Soft Skills ISCAL terá início no próximo dia 14 de março. “Entrevista” será 
o primeiro workshop desta iniciativa.

“Gostarias de desenvolver as tuas competências e preparar para futuras entrevistas 
de emprego? Junta-te à McKinsey Global Services neste workshop criado para te 

ajudar a ter sucesso em qualquer entrevista, enquanto também descobres mais sobre 
as nossas oportunidades para além da consultoria.” McKinsey Global Services

Se tens interesse por soft skills e se um dos teus focos for o desenvolvimento pessoal 
e profissional, não podes deixar escapar esta oportunidade. Entre março e maio de 
2023 poderás fazer parte de experiências/workshops cujo o objetivo passa por des-
pertar consciências e dar-te a possibilidade de adquirires ferramentas. Próximo de 
diversas entidades empresariais de renome no mercado de trabalho, como McKinsey 
Global Services, Grupo Your, Magma Studio, Deloitte, Speak and Lead, Doutor 
Finanças... vais poder participar em workshops e enriquecer o teu percurso.

Mais info em: Academia Soft Skills ISCAL

https://www.iscal.ipl.pt/m23-det-tesp
https://www.iscal.ipl.pt/eventos/academia-soft-skills-iscal-2023


JOBSHOP
2023
A JOBSHOP 2023 é a feira de emprego do ISCAL onde terás diversas empresas e 
perspectivas daquilo que é o mercado de trabalho.
 
Organizado em parceria entre o ISCAL e a AeISCAL, a JOBSHOP é o evento anual 
do ISCAL onde os estudantes têm a oportunidade de contactar e interagir o máximo 
possível com o mercado de trabalho, com os seus possíveis empregadores e de co-
nhecerem possíveis estágios e/ou oportunidades de emprego que moldarão os seus 
percursos profissionais.

As empresas terão oportunidade de divulgar, perante os/as estudantes, todo o seu 
trabalho, os seus negócios, os seus produtos enquanto apresentam as oportunidades 
e inspirar jovens futuros profissionais.

Empresas confirmadas:
BNP Paribas, PwC, Nucase, EY, Mazars, Conceito, Grupo Your, DFK, Organon, 
Deloitte, Neyond, Bizay, RCA Auditores, TMF, BDO, EF education, BakerTilly, 
Calzedonia, Mercer & Marsh, Networkme, Caiado Guerreiro e Moneris.

NOTÍCIA

REUNIÃO NO ISCAL
DO GRUPO DE TRABA-
LHO CONHECIMENTO 
CIENTÍFICO DA ASSO-
CIAÇÃO PORTUGUESA 
PARA A DIVERSIDADE
E INCLUSÃO

DOCENTE PAULA
SANTOS ELEITA
REPRESENTANTE DAS 
ESCOLAS SUPERIORES 
QUE LECIONAM
CONTABILIDADE

No dia 13 de Fevereiro reuniu no ISCAL o Grupo 
de Trabalho Conhecimento Científico da APPDI 
- Associação Portuguesa para a Diversidade e 
Inclusão.

Integram o GT Conhecimento Científico dife-
rentes IES. Nesta reunião, para além de outros 
parceiros, estiveram presentes representantes 
da APPDI, Comissão Fulbright e docentes e in-
vestigadores do ISCTE – Instituto Universitário 
de Lisboa, Universidade Europeia e do ISCAL 
representado pelos docentes Fernando Seabra 
e Julieta Azevedo. Esta reunião coincidiu com 
o início da coordenação do grupo por parte do 
ISCAL. 

Para mais informações: 
GT Conhecimento Científico da APPDI

Na sequência da candidatura apresentada pelo 
ISCAL, foi eleita na reunião do Conselho Geral da 
Comissão de Normalização Contabílistica, como 
uma das representantes das Escolas Superiores 
que lecionam Contabilidade, a Professora Paula 
Alexandra Rocha Gomes dos Santos.

NOTÍCIA

NOTÍCIA

https://www.appdi.pt/grupos-de-trabalho/
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