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SERVIÇO PEDAGÓGICO DE 2.º CICLO

Está no ISCAL há 8 meses mas já é 
funcionária pública há 20 anos. Com 
experiência em trabalhar no Ensino 
Superior, Fátima Silva entrou para o 
ISCAL por mobilidade. “Vim a uma 
entrevista e foi com alegria que sou-
be que fui aceite”, afirma a iscalina. 

Fátima entrou para o Gabinete de 
Mestrados onde exerce funções de 
apoio administrativo e o que des-
taca é o contacto com estudantes. 
“Gosto muito do contacto com os 
estudantes e com docentes tam-
bém, gosto de os ajudar a entender 
os procedimentos, gosto de falar 
com eles, acho que aprendemos 
todos uns com os outros e de facto 
com os estudantes tenho aprendido 
muito e partilhado muito. Antigos 
estudantes com quem trabalhei, 
ainda hoje mantemos uma relação 
de amizade, na realidade tem sido 
uma boa aventura. Também a rela-
ção com os colegas de trabalho é 
fantástica criando uma sólida amiza-
de”, revela.
Dos pontos fortes que o ISCAL tem, 
Fátima destaca o companheirismo, 
a relação entre a comunidade isca-
lina (estudantes, docentes e não do-
centes). 

Confessa ainda não ter muitas re-
cordações uma vez que está cá há 
pouco tempo, mas que as melhores 
se prendem sobretudo na “amizade, 
cultura de interajuda e simpatia de 
todos”.
Se tivesse de descreve o ISCAL, a 
funcionária diz: “Tradição!”

TESTEMUNHO COMEMORAÇÕES 
ISCAL 2021
O ISCAL - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa comemora, 
dia 19 de maio, o seu 262.º aniversário. Na impossibilidade de festejarmos presen-
cialmente este dia, como forma de assinalar a data, deixamos o testemunho de quem 
dedica todo o seu empenho e trabalho para o bom funcionamento do instituto. 

Parabéns FAMÍLIA ISCAL! 

Citando as palavras do presidente do ISCAL, Orlando Gomes, “o ISCAL é muito mais 
do que as quatro paredes do edifício da Avenida Miguel Bombarda. O ISCAL somos 
todos nós, os que agora ou no passado viram o seu percurso de vida de algum modo 
marcado por este instituto e por quem nele conheceram, e que transportam a nossa 
grandeza muito para além do espaço a que, em dado momento, nos confinamos.”

EVENTO



COMPANY TOUR
De 1 a 14 de maio decorreram as inscrições para o Company Tour. 

O Company Tour é o evento do ano, organizado pela Associação Management Talks, 
composta por estudantes do ISCAL, 100% gratuito e online, que convida o público a 
embarcar numa viagem pelas diferentes áreas de uma empresa hipotética, passando 
pelos departamentos de logística, recursos humanos, marketing e comunicação, sus-
tentabilidade, finanças, estratégia corporativa, internacionalização. A iniciativa contou 
com conferências de 30 minutos, de especialistas de renome.

Galp, El Corte Inglés, Microsoft, L’Oréal, The Navigator Company, Luís Simões, 
Hovione e Corticeira Amorim, Altice, BPI, KPMG foram as empresas conceituadas 
representadas nesta iniciativa que contou com a Microsoft Portugal como parceiro 
oficial.

Para além da Microsoft Portugal, o Company Tour teve como parceiros, o Instituto 
Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa (ISCAL), Instituto Politécnico 
de Lisboa (IPL), a Escola Superior de Comunicação Social (ESCS), AeISCAL, Girl up 
ISCAL, entre outros.

Uma oportunidade única com alguns dos melhores profissionais de Portugal reunidos 
num só lugar.

EVENTO

SUGESTÃO
CULTURAL
DO ISCAL

Após mais de duas décadas de intenso e fru-
tífero debate académico acerca das questões 
da desigualdade de rendimento e de riqueza, foi 
recentemente publicada uma obra de referência 
que sistematiza e sintetiza os esforços protago-
nizados pela ciência económica no que respeita 
à compreensão, medição, e atuação face a tão 
relevante problemática. Combating Inequality: 
Rethinking Government’s Role, publicado pela 
MIT Press no ano de 2021 e editado por Olivier 
Blanchard e Dani Rodrik, é uma soberba compi-
lação de 29 capítulos da autoria de alguns dos 
mais destacados economistas da atualidade, 
como é o caso de Gregory Mankiw, Emmanuel 
Saez, Daron Acemoglu, ou Marianne Bertrand, 
entre muitos outros. 
Os sucessivos capítulos do livro refletem sobre a 
desigualdade de rendimento e riqueza nos paí-
ses desenvolvidos, e em particular nos Estados 
Unidos e na Europa, de uma forma abrangente 
e multidimensional. São cobertas as dimensões 
económica, financeira, ética, política e fiscal. 
Colocam-se importantes interrogações, para as 
quais se procuram igualmente respostas: Até 
que ponto poderá a desigualdade comprometer 
o crescimento económico? Deverão existir limi-
tes éticos para a acumulação de riqueza? Será 
a concentração de riqueza promotora de conflito 
social e sociedades menos livres? Está a desi-
gualdade intimamente associada à discrimina-
ção racial, de género ou de qualquer outro tipo? 
Poderá o sistema de ensino constituir-se como 
a arma mais eficaz para mitigar desigualdades? 
Será o processo de globalização inimigo do de-
senvolvimento de uma sociedade mais justa e 
equilibrada? Conseguirá o mercado de trabalho 
garantir os mecanismos de acesso a um nível de 
vida digno para todos? Será o Estado a única 
entidade económica e social com capacidade 
para reverter uma acumulação de riqueza exces-
siva e eventualmente abusiva e injusta?
A crescente concentração de rendimento e ri-
queza tem causas profundas no funcionamento 
do sistema económico contemporâneo. A auto-
matização dos processos produtivos leva à des-
valorização do trabalho, nomeadamente aquele 
que não é altamente qualificado, promovendo 
e valorizando o capital (financeiro, físico e hu-
mano) e os seus detentores. Concentrando os 
meios de produção, não será difícil a quem os 
detém perpetuar uma situação de privilégio face 
à restante sociedade. Em tal contexto, será ne-
cessário muito mais que uma política fiscal com 
algum grau de progressividade para combater a 
desigualdade; a intervenção social necessária é 
muito mais profunda, e é sobre essa intervenção 
que de forma sóbria, rigorosa, e competente, o 
livro Combating Inequality nos faz pensar.

SUGESTÃO

ORLANDO GOMES

COMBATER
A DESIGUALDADE



ODS 4
EDUCAÇÃO
DE QUALIDADE
“Garantir uma educação inclusiva e equitativa de qualidade e promover oportunidades 
de aprendizagem ao longo da vida para todos” é o objetivo do ODS4 – Educação de 
Qualidade, tema do Seminário do ISCAL deste mês que decorreu no dia 18 de maio.
Este Seminário faz parte da iniciativa “Um ODS por Mês”, inserida nas comemorações 
do 262.º Aniversário do ISCAL.

Oradores:
Professor João Costa – Secretário de Estado Adjunto e da Educação | Professor Uni-
versitário | FCSH – Universidade Nova de Lisboa
Professor António Moreira Teixeira – Membro da EDEN | Professor Universitário | 
Universidade Aberta
Professor Vítor Manteigas – Dinamizador do Programa Eco-Escolas do IPL | Professor 
do Ensino Superior | ESTeSL-IPL

Moderador: Professor Orlando Gomes – Presidente do ISCAL

EVENTO

EVENTO

A 7th International Conference on Corpora-
te Social Responsibility, Sustainability, Ethi-
cs & Governance está a ser organizada pelo 
Instituto Politécnico de Lisboa (IPL) e pelo Insti-
tuto Superior de Contabilidade e Administração 
de Lisboa (ISCAL) em colaboração com o Global 
Corporate Governance Institute (GCGI) e terá lu-
gar nos dias de 23 a 25 de Junho de 2021. Esta 
é a 7.ª edição anual da conferência, tendo a sua 
1.ª edição sido realizada em 2014 na Universi-
ty of Surrey em Londres. As edições seguintes 
ocorreram na China, Alemanha e Austrália com 
elevado relevo, atingindo uma projeção reconhe-
cida mundialmente.
Pessoalmente, participei em 2018 na 5.ª edição, 
realizada na Universidade da Cantabria - Santan-
der em Espanha, tendo feito a apresentação de 
um artigo, o qual foi selecionado para publicação 
em livro associado à conferência e editado pela 
Springer. No ano seguinte participei na 6ª edição 
da conferência, que teve lugar em Abu Dhabi 
nos Emirados Árabes Unidos, tendo sido distin-
guida com o prémio de “Best Paper Award”. 
Após dois anos de estreito relacionamento com 
os membros do GCGI, surgiu a oportunidade de 
realizar a 7ª edição da conferência em Lisboa, 
tendo como objetivo primordial a divulgação e 
internacionalização do ISCAL/IPL, facto que me 
enche de orgulho e satisfação. Assim, em 2020, 
a conferência estava a ser organizada para se 
realizar de modo presencial quando todos nós 
fomos surpreendidos pela pandemia a 3 meses 
da sua realização, obrigando a adiar a confe-
rência para 2021. Dado que uma das maiores 
preocupações dos membros do GCGI é a segu-
rança dos seus participantes, foi decidida que a 
mesma seria realizada virtualmente. 
A conferência foi projetada para entender e com-
preender os impactos sem precedentes da res-
ponsabilidade social e sustentabilidade nas suas 
três vertentes principais: ambiental, económica 
e social. Esta edição conta com um elevado nú-
mero de participantes abrangendo 40 países de 
todos os continentes e com uma enorme partici-
pação de instituições portuguesas. O programa 
final contempla a participação de três oradores 
de renome internacional bem como 34 sessões 
paralelas com 135 apresentações abordando te-
mas bastante diversos no âmbito da Corporate 
Social Responsibility (CSR), transversais a todos 
os setores de atividade. Evidenciamos a CSR na 
educação, saúde, responsible finance, perfor-
mance, reporting, ética, entre outros. 
Uma palavra final de agradecimento a todos os 
membros da comissão organizadora do ISCAL 
que têm tido um papel fundamental para o su-
cesso na realização da conferência, bem como 
ao IPL que, desde o primeiro instante, a acolheu.



A IDENTIFICAÇÃO 
DE PROCESSOS DE 
FRAUDE, ATRAVÉS 
DE INTELIGÊNCIA 
ARTIFICIAL
No dia 18 de maio, pelas 20h, decorreu uma palestra subordinada ao tema “A identi-
ficação de processos de fraude, através de inteligência artificial”. A iniciativa decorreu 
no Auditório 1 e contou com a presença do orador convidado, Luís Fonseca, Alumnus 
do ISCAL. Um evento organizado pelo Professor Fernando Rodrigues, no âmbito do 
mestrado em Auditoria.

EVENTO

SEMINÁRIO:
CONTABILIDADE
ANALÍTICA
E CONTROLO
DE GESTÃO

DOCENTE DO ISCAL
COM PAPER ENTRE OS 
MAIS CITADOS DA
REVISTA JOURNAL OF 
BEHAVIORAL AND EX-
PERIMENTAL FINANCE

No dia 17 de maio de 2021, pelas 20h, decor-
reu um seminário sobre Contabilidade Analítica 
e Controlo de Gestão, enquadrado na Unidade 
Curricular de Contabilidade Financeira Avançada 
II e no âmbito da parceria estabelecida com o El 
Corte Inglês.
Orador Convidado: Miguel Paulo - Alumni ISCAL

O ISCAL tem o prazer de informar que o paper 
intitulado por: “A time-frequency analysis of the 
impact of the Covid-19 induced panic on the 
volatility of currency and cryptocurrency marke-
ts “, da autoria da docente do ISCAL, Mariya 
Gubareva, está entre os mais citados papers da 
revista Journal of Behavioral and Experimental 
Finance.

EVENTO

NOTÍCIA

EVENTO ORGANIZADO NO ÂMBITO DO MESTRADO EM AUDITORIA

ORADOR

Luís Fonseca
MESTRE EM AUDITORIA PELO ISCAL.
Encarregado de Proteção de Dados
e Coordenador de Segurança Económica
de uma empresa da grande distribuição.

18 DE MAIO AUDITÓRIO 1 20H

A IDENTIFICAÇÃO DE
PROCESSOS DE FRAUDE, 
ATRAVÉS DE
INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL



OPORTUNIDADES 
PARA PME FACE 
AOS NOVOS
DESAFIOS
GEOPOLÍTICOS
No dia 19 de maio, pelas 18h30, decorreu no Auditório 2 um seminário sobre a temática 
“Oportunidades para PME face aos novos desafios geopolíticos”.

Orador: 
Augusto de Jesus Melo Correia - Major General (Piloto Aviador)

Organização e Moderação: Prof. José Moleiro Martins e Prof. João Pereira.
Evento para estudantes da licenciatura em Gestão e do mestrado em Gestão e Em-
preendedorismo.

EVENTO

SEMINÁRIO
OPERAÇÕES
LOGÍSTICAS DO
EL CORTE INGLÉS

ISCAL E UNESC RELEM-
BRAM A IMPORTÂNCIA 
DO DIA MUNDIAL DO 
MEIO AMBIENTE

No dia 4 de junho, às 20h00, decorreu o seminá-
rio de Logística e Operações na Cadeia de Abas-
tecimento - “Operações Logísticas do El Corte 
Inglés”. A sessão aconteceu via zoom. 

Orador: Dr. Octávio Alvarez Rodriguez, res-
ponsável do Centro de Distribuição de Alcochete 
El Corte Inglés Grandes Armazéns - Distribuição 
e Logística

Moderador do debate: Fernando Miguel Seabra

Evento organizado no âmbito da Unidade Cur-
ricular de “Logística e Operações na Cadeia de 
Abastecimento” do Mestrado em Controlo de 
Gestão e Avaliação de Desempenho, com o 
apoio institucional do El Corte Inglês.

Um evento aberto à comunidade ISCAL.

Celebrou-se no dia 5 de junho o Dia Mundial 
do Meio Ambiente e o ISCAL e a UNESC não 
ficaram indiferentes à comemoração desta data 
que nos remete para a importância das questões 
ambientais, que estão cada vez mais a ser colo-
cadas em situação de risco devido à intervenção 
humana. No contexto desta data, sempre com 
olhos postos na importância da preservação do 
meio ambiente, o ISCAL e a UNESC divulgaram 
as placas identificativas da iniciativa do Dia Mun-
dial da Árvore, onde plantaram uma árvore que 
simboliza a ponte entre dois povos que cami-
nham lado a lado nesta luta diária pela sobrevi-
vência da humanidade e do planeta.

EVENTO

NOTÍCIA



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. 

EVENTO

6.º CICLO DE
CONFERÊNCIAS
DE FINANÇAS
EMPRESARIAIS
AS EMPRESAS
NO SÉC. XXI

Decorreu, no dia 29 de maio (sábado), pelas 10h, 
via zoom, o 6º ciclo de conferências de Finanças 
Empresariais - “As empresas no séc. XXI”.

TEMAS TAP – viabilidade versus falência

- Evolução do Grupo nos últimos anos
- As várias tentativas de reestruturação
- Importância dos segmentos de negócio
- Porque estava a TAP em situação de falência 
antes da pandemia
- O que revelam as contas de 2019
- Diagnóstico versus planos de reestruturação

Oradores: Docentes Arménio Breia, Cândido 
Peres e Vítor Massena

Organização: Direção do Curso de Finanças Em-
presariais

EVENTO



UTILIZAÇÃO
RACIONAL
DE ENERGIA
A produção e consumo de energia são 
responsáveis por alguns dos principais im-
pactos negativos no ambiente, nomeada-
mente problemas associados às emissões 
de gases com efeito de estufa.

Portugal é ainda muito dependente do ex-
terior no que diz respeito à energia, sendo 
um dos países com escassos recursos 
energéticos de origem fóssil e, por isso, 
o preço da sua importação é de elevado 
peso quer económica quer ambientalmen-
te. É nos setores dos transportes e indús-
tria que há um maior consumo de energia, 
o que significa que estes são os maiores 
contribuintes para as alterações climáti-
cas.

Para aliviar as pressões ambientais, é ur-
gente incrementar medidas para garantir 
a utilização racional da energia. Deixamos 
algumas das muitas dicas para o uso ra-
cional da energia que só depende do teu 
comportamento enquanto consumidor: 

ILUMINAÇÃO

AR CONDICIONADO

AQUECIMENTO

ECO



WEBINAR:
MODELO 22 IRC
UMA PERSPETIVA 
PRÁTICA
No dia 29 de maio (sábado), pelas 14h30 (duração 2 horas), decorreu um Webinar, inti-
tulado por “Modelo 22 IRC - Uma perspetiva prática”, no âmbito da unidade curricular 
de PSEII. 

Oradores: 
Jorge Barbosa, Diretor da OCC
Pedro Lima, formador da OCC
 
Este seminário foi destinado aos alunos da u.c. de PSEII, contudo aberto a toda a comu-
nidade ISCAL, mas sujeito a inscrição e com vagas limitadas. Este evento contou com a 
colaboração da Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC) e com a presença de 194 
participantes.

EVENTO

OPEN DAY ISCAL

PROVAS ACADÉMICAS

EVENTO

NOTÍCIA

Esta iniciativa tem como objetivo geral dar a co-
nhecer aos alunos do 11.º e 12.º ano do ensino 
secundário a vasta área de aplicação das Ciên-
cias Empresariais e das Ciências Júridicas, pos-
sibilitando-lhes um melhor entendimento acerca 
do ensino e investigação científica praticados no 
ISCAL, informando-os das diversas saídas pro-
fissionais que esta área do saber permite.

Com esta iniciativa pretende-se ainda dar a co-
nhecer in loco o dia a dia de um ISCALINO e 
permitir assim uma decisão mais informada.

Os próximos Open Day ISCAL acontecem dia 
12, 13 e 14 de julho 2021

O Vice-Presidente do ISCAL, Professor Pedro 
Pinheiro, conclui com sucesso, no passado dia 
28 de maio, o seu Doutoramento na Universida-
de Lusíada.



10.ª SEMANA DO 
EMPREENDEDO-
RISMO DE LISBOA 
2021

EVENTO

CICLO DE SEMINÁRIOS: 
MÉTODOS DE INVESTI-
GAÇÃO EM GESTÃO E 
EMPREENDEDORISMO

Nos dias 19 e 26 de maio e 9 de junho decorreu 
o “Ciclo de Seminários: Métodos de investigação 
em Gestão e Empreendedorismo”. 

19 de maio | 21h30-22h30
Tema 1: “Inquéritos por amostragem”
Orador: Prof. Mestre Osvaldo Caldeira
Local: Auditório II

26 de maio | 21h30-22h30
Tema 2: “Modelos de regressão linear”
Oradora: Prof. ª Doutora Sandra Custódio
Local: sala 4.10

 
9 de junho | 18h30-20h00
Tema 3: “Métodos quantitativos aplicados a es-
tudos em Gestão e Empreendedorismo”
Oradora: Prof.ª Doutora Carla Martinho
Local: sala 6.2

Evento organizado pelos docentes José Molei-
ro Martins e Maria João Ferro, no âmbito do 
Mestrado em Gestão e Empreendedorismo

EVENTO

No dia 27 de maio realizou-se a 10.ª Semana do Empreendedorismo de Lisboa 2021, 
que abordou a grande temática: “Os desafios dos empreendedores em ambiente de 
incerteza: Uma perspetiva de inovação e criação de valor”.

Subtema 1: Empreendedorismo em ambiente hostil - Orador: Prof.ª Doutora Maria 
do Rosário Almeida, Empreendedora e Gestora da Incubcenter.
Subtema 2: A economia circular como um meio de promover o empreendedorismo 
em ambiente hostil - Orador: Prof. Doutor Mário Macedo.
Subtema 3: Inovação e criação de valor em PME - Orador: M.Teles Fernandes, Em-
preendedor.

Evento organizado e moderado pelo Prof. Doutor José Moleiro Martins, no âmbito do 
Mestrado em Gestão e Empreendedorismo e da Licenciatura em Gestão.



ODS7
ENERGIAS RENOVÁ-
VEIS E ACESSÍVEIS

EVENTO

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

NOTÍCIA

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.

ENERGIAS 
RENOVÁVEIS 
E ACESSÍVEIS

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

ORADORES:
L Filipe Melo de Sampaio  - Deloitte

L Rui Pestana - ISEL

L Susana Serôdio - APREN

 MODERADORA:
 

Alexandra Domingos - Docente ISCAL

1 JUNHO 2021
11H00 ONLINE

No âmbito da iniciativa “Um ODS por Mês”, decorreu, no dia 1 de Junho, às 11h00, o 
ODS7 – Energias Renováveis e Acessíveis. Este evento teve como objetivo prioritário 
“Garantir o acesso à energia fiável, sustentável, moderna e a preço acessível para todos. 
e foi moderado pela docente do ISCAL, Alexandra Domingos. 

Oradores:
Dr. Filipe Melo de Sampaio - Deloitte
Docente Rui Pestana – ISEL
Eng.ª Susana Serôdio - APREN



AGENDA
ISCAL

AGENDA

11 DE JUNHO
SUSTEN-THOUGHT

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

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

9 DE JULHO
XII POSTGRADUATE CONFERENCE

25 DE JUNHO
APRENDER LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 
EM TEMPOS DE PANDEMIA | CLIC-IPL

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



ISCAL
INSTITUTO SUPERIOR DE CONTABILIDADE
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