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VANDA LOPES
SERVIÇO DE INFORMAÇÃO
E DOCUMENTAÇÃO

Tem 44 anos e está no ISCAL des-
de 2002. Vanda Lopes ainda estava 
a estudar no INETE, a frequentar o 
curso de Biblioteca e Documentação, 
quando surgiu o convite para realizar 
uma entrevista no ISCAL. Conta que 
aceitou de imediato a proposta, uma 
vez que sempre teve como objetivo 
trabalhar numa biblioteca universitária. 
“Tinha a possibilidade de trabalhar na 
Biblioteca e ao mesmo tempo estagiar 
e fazer o meu projeto de fim de curso”, 
afirma a iscalina.
“Recebida de braços abertos” desde o 
seu primeiro dia, Vanda confessa que 
muito do que aprendeu deve ao insti-
tuto. “O ISCAL tornou-me na pessoa 
que sou hoje, formou-me enquanto 
pessoa e profissional e, por isso, só 
tenho a agradecer”.
Adora o que faz por lhe permitir in-
teragir com os estudantes e, assim, 
sentir o seu trabalho reconhecido e 
apreciado. “A comunidade escolar, o 
companheirismo entre os colegas, o 
seu ambiente familiar e o sentimento 
de proximidade que foi desenvolven-
do”, são para a funcionária os pontos 
fortes do instituto, que foi desenvol-
vendo novas ferramentas de trabalho 
de forma a satisfazer sempre os seus 
utilizadores.
“Tenho muito boas recordações com 
o ISCAL, e por isso, não posso deixar 
de mencionar os nossos convívios que 
nos tornam mais próximos uns dos 
outros, que promovem a identidade de 
grupo e fortalecem o espírito de equi-
pa”. Por isso, se tivesse de descrever 
o ISCAL numa palavra, Vanda utilizaria 
a palavra “Excelência”.

TESTEMUNHO AS ESTRATÉGIAS 
DE IMPRESSION 
MANAGEMENT 
ATRAVÉS DA
MENSAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO
Dia 10 de abril, pelas 15h, decorreu um seminário subordinado ao tema “As estratégias 
de Impression Management através da mensagem da administração”, no âmbito do 
programa da unidade curricular Contabilidade das Operações Especiais da licenciatu-
ra em Contabilidade e Administração - Ramo Contabilidade. A iniciativa contou com a 
presença do orador convidado Vinicius Stoltzemburg.

EVENTO



MANAGEMENT 
TALKS APRESENTA
COMPANY MEETING

Workshop KPMG

O “Company Meeting” da Associação Management Talks tem como principal objetivo 
aproximar os alunos do ensino superior ao mercado de trabalho.  Este evento é realiza-
do mensalmente onde a associação proporciona uma sessão de 60 minutos com Q&A 
no final. No mês de abril a empresa convidada foi a Deloitte. A sessão realizou-se no 
dia 7 de abril, às 17h. Esta contou com a presença de Nuno Gonçalo Morgado, Senior 
Manager da área de Process Operate e dois ex-alunos do ISCAL.

Foi possível, no dia 14 de abril, conhecer um pouco mais sobre a área de Tax da gran-
de multinacional que é a KPMG, através da resolução de um caso prático onde foi 
possível perceber os desafios diários de um consultor fiscal!

EVENTO

EVENTO

SUGESTÃO
CULTURAL
DO ISCAL

Partindo de um conceito genérico da cultura 
como a resposta pretérita às questões que a 
nossa ausência de instintos não soube ou não 
pôde responder, o Homem parte para a Vida 
tendo, consoante os casos, a dor ou o prazer 
de aprender. Parece que é a única atividade da 
qual o Cérebro não tem medo. Aprender.  Apren-
der depende sempre do Outro. Nós aprendemos 
com o Outro. Aprendemos por causa e para o 
Outro. Caso contrário, seremos apenas algo 
que espera. Como fazer Amigos e Influenciar 
Pessoas, de Dale Carnegie, do ano de 1936, 
é o resultado de uma experiência proposta, a 
de vencer o abismo que nos separa do outro. 
Uma proposta baseada na prática. Como, pode-
mos perguntar? Comunicar de forma adequada 
e com sucesso. Que questão fantástica! E, por 
isso, aterradora… Este livro aparentemente ape-
nas perde em número para a própria Bíblia, em 
exemplares e, assim se propõe, existe uma ra-
zão para tal, a prática. Para quem estuda, livros 
e matéria… é igual a cansaço. Contudo, este 
livro, de cerca de duzentas páginas, tem um rá-
cio muito interessante: cerca de dez páginas de 
matéria para cento e noventa de exemplos… 
E que matéria estamos a referir-nos? A de nos 
saber libertar das limitações, com diretrizes bem 
claras, de aprendizagem e aplicação imediata, 
que nos permitem alcançar o melhor de nós e 
dos outros, nessa enorme tarefa que é comunicar 
e fazer amigos. O segundo livro que se propõe, 
destina-se a tomar consciência do exato oposto 
do anterior e abordar um tema que nos deixa, 
a todos, perplexos, a capacidade destrutiva dos 
estúpidos. Sim, leu bem, a capacidade destru-
tiva de valor dos estúpidos. Editado em 1986, 
com um número muito restrito de exemplares, 
As Leis Fundamentais da Estupidez Humana, de 
Carlo M. Cipolla, recentemente traduzido para 
português, com prefácio do muito conhecido 
Nassim Nicholas Taleb, autor do aclamado O 
Cisne Negro, no qual discute, e bem, os limites 
do conhecimento, transporta uma definição de 
estúpido supinamente clara, atual e, mais im-
portante, imediatamente reconhecível, em nós e 
nos outros. Reza assim: “Uma pessoa estúpida 
é uma pessoa que causa perdas a outra pessoa 
ou grupo de pessoas enquanto ela própria não 
retira nenhum ganho da ação e pode até incorrer 
em perdas.” Conhece alguém assim?! A geração 
de leis e de corolários a partir desta definição 
merece, sem dúvidas, a leitura de um livro, mais 
concretamente, um pequeno livrinho, cerca de 
cinquenta páginas, que nos leva ver e a rever o 
âmago das decisões ou ações praticadas, nos-
sas e dos outros… 
Boas leituras! Boa Saúde! Bem-hajam. 

SUGESTÃO

CARLOS NUNES

O HOMEM E DUAS
DAS SUAS FACETAS



DESIGN THINKING

Realizou-se no dia 14 de Abril, pelas 18h30, a  
Talk da Management Talks com a oradora Dina 
Oliveira. A Marketing Manager da Wook falou 
sobre Design Thinking.

EVENTO

CURSO DE
COMUNICAÇÃO
EM ENTREVISTAS
LIVE TRAINING
(ONLINE)
Conseguir mostrar todo o potencial numa entrevista, aprender a fazer um bom Pitch 
sobre si e praticar e ter feedback antes da verdadeira entrevista, foram as temáticas 
abordadas nas duas sessões online do Curso Comunicação em Entrevistas.

EVENTO

7TH INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON CSR, 
SUSTAINABILITY,
ETHICS & GOVERNANCE 
2021 EVENTO

O Instituto Superior de Contabilidade e Adminis-
tração de Lisboa (ISCAL) e o Instituto Politécnico 
de Lisboa (IPL) acolhem a 7th International Confe-
rence on CSR, Sustainability, Ethics & Governan-
ce 2021, nos dias 23 a 25 de junho. A conferência 
é organizada pelo ISCAL e pelo IPL em colabo-
ração com o Global Corporate Governance Insti-
tute, sendo uma das maiores conferências inter-
nacionais com foco na responsabilidade social a 
nível empresarial. As inscrições estão a decorrer, 
devendo para tal consultar o site da conferência.



CALL FOR PAPERS 
FOR THE SPECIAL 
ISSUE FOR THE RE-
-LAUNCHING OF RIC
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 Repor-
ting (IJAR), criada em fevereiro de 2007, é uma revista de acesso livre, com publicação 
em fluxo contínuo e avaliação por pares em double blind-review. Uma publicação man-
tida 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.

Mais informações aqui: Call - Português | Call - Inglês

EVENTO

SEMINÁRIO NO
ÂMBITO DO MESTRADO 
EM FISCALIDADE

VISITA JÁ O ISCAL 
ATRAVÉS DO MUNDO 
DIGITAL

No dia 16 de abril, pelas 18h30, decorreu um 
seminário inserido no Mestrado em Fiscalidade 
mas aberto a toda a comunidade ISCAL. 

Tema: As patologias do contencioso tributário e 
as novas terapêuticas: Transação, arbitragem e 
mediação   tributárias  
Orador: Marciano Seabra de Godi - Coordena-
dor do programa sensu da Pontifícia Universida-
de Católica de Minas Gerais

Tema: Políticas públicas tributárias para as pe-
quenas e médias empresas 
Oradora: Pilar Coutinho - Professora da Pontifí-
cia Universidade Católica de Minas Gerais

Até junho, o ISCAL é presença assídua nas es-
colas secundárias através de uma parceria com 
a Inspiring Future. Uma iniciativa que visa dar a 
conhecer a sua oferta formativa aos jovens que 
estão prestes a terminar o ensino secundário e 
a embarcar no ensino superior. Aceder à Feira 
Virtual.

EVENTO

EVENTO

https://periodicos.ufpe.br/revistas/ricontabeis/index
https://periodicos.ufpe.br/revistas/ricontabeis/index
https://www.iscal.ipl.pt/sites/default/files/2021-05/call_PT.pdf
https://www.iscal.ipl.pt/sites/default/files/2021-05/call_EN.pdf
https://inspiringfuture.pt/feira-virtual/centro/pavilhao/main-floor
https://inspiringfuture.pt/feira-virtual/centro/pavilhao/main-floor


ISCAL INVESTE EM 
PORTAL DE EMPRE-
GO E ESTÁGIOS
O ISCAL lançou, no passado dia 5 de maio, o seu Portal de Emprego e Estágios. A oca-
sião 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 
disponibilizado 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, agora, à Universia, a fim de criar um portal dedi-
cado em exclusivo ao Instituto. O objetivo passa por promover a empregabilidade dos 
estudantes e recém-diplomados junto das empresas e organizações interessadas em 
recrutar talentos 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 dois anos letivos após o termino do curso. Após o registo, todo o pro-
cesso de recrutamento, incluindo os diversos contactos estabelecidos entre candidato, 
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

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



O PODER DOS
DADOS:
UMA VIAGEM 
PELO BUSINESS 
INTELLIGENCE
No dia 17 de abril, pelas 14h30, decorreu o seminário “O poder dos dados: uma via-
gem pelo Business Intelligence”, via zoom. O evento organizado pela equipa da U.C. 
de PSE II contou com a intervenção de Francisco Miranda Rodrigues, diretor Co-
mercial na GSTEP.
Neste seminário, que contou com 193 participantes, foi abordada a importância dos 
dados e o poder de os transformar em informação útil para a tomada de decisão. 
Foram apresentadas ferramentas de planeamento e controlo orçamental assim como 
uma demonstração das capacidades da ferramenta PowerBI.

EVENTO

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



UTILIZAÇÃO
RACIONAL
DE ÁGUA
Já todos ouvimos falar de que a água é um 
bem essencial à vida e que é necessário 
termos consciência de que não é um bem 
adquirido e ilimitado.

De acordo com as Nações Unidas, cada 
ser humano precisa de 110 litros de água 
por dia para satisfazer as suas necessi-
dades básicas. Até pode parecer muito, 
mas se pensarmos bem nos nossos gas-
tos diários, rapidamente chegamos a essa 
quantidade. 

SABES QUANTOS LITROS DE 
ÁGUA SÃO DESPERDIÇADOS 
QUANDO TOMAS UM BANHO DE 
15 MINUTOS? 180 LITROS.

E quando deixas a torneira aberta enquan-
to lavas os dentes e as mãos? Pode che-
gar aos 14 litros que está a desperdiçar.
E quando fazes a barba com a água a cor-
rer? 40 litros de água.

Já pensaste quantos garrafões de água 
podias encher? 

ECO



SEMINÁRIO DE 
MARKETING
INTERNACIONAL
SEMINÁRIO
CONJUNTO
ISCAL / UNESC
O Seminário de Marketing Internacional - Seminário Conjunto ISCAL/UNESC Brasil e a 
abordagem ao mercado brasileiro numa perspetiva do profissional de marketing decor-
reu no dia 19 de abril de 2021 e foi aberto à comunidade ISCAL e à comunidade UNESC.

Orador: Miguelangelo Gianezini | Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC)
Moderação do debate: Professor do ISCAL Fernando Seabra

Abertura do Evento:
Fernando Seabra (ISCAL), Thiago Francisco e Edson Firmino Ribeiro (UNESC)

Evento organizado no âmbito das Unidades Curriculares:
- Marketing Internacional da Licenciatura em Comércio e Negócios Internacionais ISCAL
- Gestão de Marketing 1 do Bacharelado em Administração e Administração/Comércio 
Exterior UNESC

EVENTO

OBRA “COMPÊNDIO
DE DIREITO DO
DESPORTO” CONTA 
COM PARTICIPAÇÃO
DO DOCENTE
LÚCIO MIGUEL
CORREIA

SEMINÁRIO SOBRE 
SOFTWARE DE
CONTABILIDADE ODOO

NOTÍCIA

EVENTO

O Docente do ISCAL Lúcio Miguel Correia é 
um dos autores da obra “Compêndio de Direito 
do Desporto”, publicada em Fevereiro de 2021.

No capítulo intitulado “O despedimento coletivo 
na relação laboral do praticante desportivo pro-
fissional: especificidade ou desadequação do 
regime jurídico português?”, o docente destaca 
algumas especificidades da cessação do regi-
me jurídico-laboral desportivo face ao regime da 
cessação laboral comum e ainda dá relevância 
ao despedimento colectivo na relação laboral 
comum e o despedimento colectivo na relação 
laboral desportiva. 

Lúcio Miguel Correia é para além de docente do 
ISCAL,Presidente do Conselho Fiscal da Asso-
ciação Portuguesa Direito Desportivo e Juiz-Ar-
bitro no Tribunal Arbitral Desporto. 

Foi a 16 de abril que se realizou o seminário por 
video-conferência sobre o software de conta-
bilidade Odoo, no âmbito do protocolo entre a 
TkinkOpen, Solutions e o ISCAL. Este seminário 
destinado aos alunos de Contabilidade Financei-
ra do Curso de Contabilidade e Administração 
teve duas sessões, sendo a primeira direcionada 
para os alunos diurnos com início às 10h e a se-
gunda às 18h30 para os alunos do pós-laboral.
Oradoras convidadas: Joana Mateus - Apre-
sentação Institucional e Telma António - Apre-
sentação Contabilidade PT Odoo (representan-
tes da empresa TkinkOpen, Solutions)
Moderadores: Professores Maria Julieta Aze-
vedo, Rui Domingos, Clara Gariso, Eduardo 
Rego, António Cariano e Pedro Pinheiro.



SEMINÁRIO
EMPREENDEDO-
RISMO SOCIAL
Decorreu no dia 21 de abril de 2021, das 18h30 às 20h, via zoom, um seminário que 
abordou a temática: Empreendedorismo Social no âmbito da Licenciatura em Gestão.

Organização e moderação: Joaquim Soares, José Moleiro Martins e Rui Dantas.

Oradores: 
Hendrik von Niessen - Diretor A Ponte
Ana Monteiro - Program Manager shIft PT (Programa de Aceleração de Impacto)
Bruno Pereira - Start-up Oeneo Energy

EVENTO

PwC
COMPANY MEETING

APRESENTAÇÃO,
PROGRAMAS
E ESTÁGIOS
DA AIESEC

Foi no dia 28 de abril que a Management Talks 
contou com a presença da PwC, onde a Inês 
Amaral, ex-aluna da nossa instituição, apresen-
tou a empresa, bem como a área de TRS (área 
que abrange a contabilidade, fiscalidade e pro-
cessamento salarial).

Foi no dia 20 de Abril, pelas 17h00, que aconte-
ceu o evento da Management Talks com a orga-
nização AIESEC. Esta sessão foi composta por 
uma apresentação geral da AIESEC, onde nos 
deram a conhecer quem são e qual a sua mis-
são e apresentaram ainda os seus Programas e 
Estágios Internacionais.

EVENTO

EVENTO



ODS15 
PROTEGER
A VIDA TERRESTRE
O último seminário no âmbito da iniciativa Um ODS por mês, que teve lugar no dia 20 de 
Abril, às 15h30, em formato digital, foi dedicado ao ODS 15 – Proteger a Vida Terrestre. 
“Proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de 
forma sustentável as florestas, combater a desertificação, travar e reverter a degradação 
dos solos e travar a perda de biodiversidade” são os objectivos.

Oradores:
Professor Dimas de Oliveira Estevam - Professor da Universidade do Extremo Sul Cata-
rinense | Vida terrestre e o uso sustentável dos recursos; 
Dr. Paulo Salsa - Vice-Presidente do ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e das 
Florestas I.P. | Preservação do Património Natural em Portugal 
Dr. Tiago Carrilho – Biólogo,  Centro Pedagógico do Jardim Zoológico de Lisboa | O 
papel do Zoo na conservação da biodiversidade.
Moderadora: Professora Paula de Castro Silveira - ISCAL

A sessão contou com a presença de pelo menos 46 participantes.

EVENTO

A NOSSA FUTURA
PROFISSÃO,
UMA VISÃO
INSTITUCIONAL EVENTO

No dia 15 de abril iniciou-se um evento organi-
zado por um grupo de estudantes do 3.º ano do 
curso Licenciatura em Solicitadoria. 

15 abril | 18h 
Jovens Solicitadores na OSAE
Francisco Serra Loureiro, Presidente da Comis-
são de Jovens da OSAE, Vogal Conselho Geral 
da OSAE

22 abril | 18h 
Descentralização do Poder Regional e o Conse-
lho Geral da OSAE
Rute Pato, Secretária do Conselho Geral da 
OSAE
Anabela Veloso, Presidente do Conselho Regio-
nal de Coimbra da OSAE

29 abril | 18h 
O Solicitador - Ética, Deontologia e Disciplina
Carlos de Matos, Presidente do Conselho Supe-
rior da OSAE

6 maio | 18h 
Passado e Futuro da Solicitadoria
José Carlos Resende, Bastonário e Presidente 
do Conselho Geral da OSAE



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.

EVENTONo 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.



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 ISCAL”. 
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). 

EVENTO

SEMINÁRIO DE
MARKETING
INTERNACIONAL
PROJECÇÃO
INTERNACIONAL DA 
MARCA DELTA CAFÉS

EVENTO

No dia 6 de maio, pelas 18h30 decorreu um semi-
nário de Marketing Internacional, sobre a temática 
“Projeção internacional da marca Delta Cafés”. 
Oradora: Drª. Sandra Veludo - Marketing Director, 
International Markets, Delta Cafés
Moderador do debate: Fernando Seabra
O evento foi organizado no âmbito da Unidade 
Curricular de “Marketing Internacional” da Licen-
ciatura em Comércio e Negócios Internacionais, 
com o apoio institucional: Manuel Rui Azinhais 
Nabeiro, LDA - Grupo Nabeiro.

INSTITUTO SUPERIOR DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO DE LISBOA
IPL | POLITÉCNICO DE LISBOA 

8 MAIO 10H ZOOM
A IMPORTÂNCIA DO ENQUADRAMENTO TEÓRICO E DA REVISÃO DE LITERATURA NUM TRABALHO ACADÉMICO

10H00 | Abertura - Professores Orlando Gomes, Mariya Gubareva e Maria João Ferro 

10H10 | A Importância do Enquadramento Teórico e da Revisão de Literatura - Professoras 
Margarida Piteira e Ana Fialho

10H30-12H30 | Entrega dos certificados para as melhores dissertações de mestrado inscritas no ano 
letivo 2018/2019 presidida pelo professor Manuel Teles, com a presença dos Diretores de Mestrado 

e respetivos Orientadores dos trabalhos
 

Momento de Debate: Sessão de Q&A com a moderação do professor Manuel Teles

12H30 | Encerramento
Balanço final com a intervenção dos Diretores de Mestrado do ISCAL

ORGANIZAÇÃO:
Pró-Presidente para a Investigação (Professora Mariya Gubareva)

Sub-Área para as Metodologias de Investigação, Regentes das UC de Metodologias de Investigação 
(Professores Maria João Ferro, Margarida Piteira, Manuel Teles da Silva)

Diretor do Mestrado em Contabilidade - Professor Fábio Albuquerque

SE
M

IN
ÁR

IO DE INVES
 TIGAÇÃO
 DO ISCAL

3.ª EDIÇÃO 1.º Simpósio de Metodologias e Investigação para Jovens Investigadores

NO ÂMBITO DA LICENCIATURA EM COMÉRCIO E NEGÓCIOS INTERNACIONAIS,

ABERTO A TODA A COMUNIDADE DO ISCAL

ORADORA CONVIDADA

Drª. Sandra Veludo
Marketing Director, International Markets, Delta Cafés

SEMINÁRIO
06 DE MAIO | 18H30 | ZOOM

PROJEÇÃO 
INTERNACIONAL 
DA MARCA DELTA CAFÉS

COM O APOIO INSTITUCIONAL: MANUEL RUI AZINHAIS NABEIRO, LDA - GRUPO NABEIRO



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

MATH ON
(5 ÀS 5)
Ciclo de webinars organizado pela Pro-
fª. Carla Martinho no âmbito do projeto 
IPL/2020/e-ESupON_ISCAL, com o apoio 
do grupo de trabalho para o Ensino a Dis-
tância do IPL. A participação é livre, mas 
sujeita a inscrição prévia. Poderão ser 
emitidos certificados de participação me-
diante um valor de emissão. Para mais in-
formações, enviar email para EaD@IPL.PT

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

Este conjunto de webinars, intitulado 
MATH ON (5 às 5), realiza-se durante cin-
co quintas-feiras, de 29 de abril a 27 de 
maio, às 5 p.m., pretende ser um espaço 
de partilha de saberes e estratégias de 
professores de matemática, que, pelas es-
pecificidades dos conteúdos, linguagem e 
dinâmicas, associados às suas UC, tive-
ram de se reinventar quando confrontados 
com o confinamento. Existem estratégias 
transversais que promovem as aprendiza-
gens e encurtam distâncias e é por uma 
delas que iniciaremos este ciclo: a comu-
nicação online.

EVENTO



AGENDA ISCAL
AGENDA

15 DE MAIO
COMPANY TOUR

19 DE MAIO
ANIVERSÁRIO ISCAL

O presidente do Instituto Superior de 
Contabilidade e Administração de Lis-
boa, Prof. Doutor Orlando Gomes, tem a 
honra de convidar V.Exª a estar presente 
no seminário ODS 4 – Educação de Qua-
lidade, a ter lugar, em formato digital, no 
dia 18 de maio pelas 15h30. Este seminá-
rio está inserido nas comemorações do 
262º aniversário do ISCAL.
 
A sessão contará com a presença, como 
oradores, de Sua Exª o Secretário de Es-
tado Adjunto e da Educação, Doutor João 
Costa, do professor universitário e presi-
dente da Rede Europeia de Ensino à Dis-
tância, Doutor António Moreira Teixeira, 
e do professor do Instituto Politécnico de 
Lisboa e dinamizador do programa Eco-
-Escolas, Doutor Vítor Manteigas.
 
Informação adicional sobre o evento, 
bem como ao link para a sessão.

18 DE MAIO
ODS 4 – EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

18 DE MAIO
A IDENTIFICAÇÃO DE PROCESSOS DE FRAUDE, ATRAVÉS DE INTELIGÊNCIA 
ARTIFICIAL

17 DE MAIO
SEMINÁRIO: “CONTABILIDADE ANALÍTICA E CONTROLO DE GESTÃO”

https://www.iscal.ipl.pt/eventos/ods-4-educacao-de-qualidade
https://www.iscal.ipl.pt/eventos/ods-4-educacao-de-qualidade


AGENDA ISCAL
AGENDA

UNIAREA
COMPANY TOUR | MANAGEMENT 
TALKS

HUMAN RESORCES
GOSTAVA DE CONHECER POR DENTRO 
ALGUMAS DAS MELHORES EMPRE-
SAS EM PORTUGAL? ESPREITE ESTA 
INICIATIVA

CLIPPING

19 DE MAIO
OPORTUNIDADES PARA PME FACE AOS NOVOS DESAFIOS GEOPOLÍTICOS

19, 26 DE MAIO E 9 DE JUNHO
MÉTODOS DE INVESTIGAÇÃO EM GESTÃO E EMPREENDEDORISMO

21 E 22 DE JUNHO
II JORNADAS INTERNACIONAIS DE INVESTIGAÇÃO EM RELATO | JIIR (ONLINE)

4 DE JUNHO
SEMINÁRIO DE LOGÍSTICA E OPERAÇÕES NA CADEIA DE ABASTECIMENTO

14 E 15 DE OUTUBRO
XVIII CONGRESSO INTERNACIONAL DE 
CONTABILIDADE E AUDITORIA

9 DE JULHO
XII POSTGRADUATE CONFERENCE

23 A 25 DE JUNHO
7TH INTERNATIONAL CONFERENCE 
ON CSR, SUSTAINABILITY, ETHICS & 
GOVERNANCE 2021

https://uniarea.com/event/company-tour-management-talks/
https://uniarea.com/event/company-tour-management-talks/
https://hrportugal.sapo.pt/quer-conhecer-por-dentro-algumas-das-melhores-empresas-em-portugal-espeite-esta-iniciativa/
https://hrportugal.sapo.pt/quer-conhecer-por-dentro-algumas-das-melhores-empresas-em-portugal-espeite-esta-iniciativa/
https://hrportugal.sapo.pt/quer-conhecer-por-dentro-algumas-das-melhores-empresas-em-portugal-espeite-esta-iniciativa/
https://hrportugal.sapo.pt/quer-conhecer-por-dentro-algumas-das-melhores-empresas-em-portugal-espeite-esta-iniciativa/
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