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HELENA PEREIRA

SERVIÇO DE PESSOAL E EXPEDIENTE
Helena Pereira trabalha no ISCAL há
13 anos mas confessa: “O ISCAL já
faz parte da minha vida desde setembro de 2003, ano em que ingressei no 1º ano de licenciatura”. Entrou
como estudante e assim continuou
até 2007, ano em que se candidatou
a uma bolsa de recrutamento para
a categoria de Encarregado de Trabalhos para a unidade curricular de
Projeto em Simulação Empresarial,
tendo sido selecionada e iniciado
funções em fevereiro de 2008. Em
janeiro de 2009 transitou para Técnica Superior afeta ao Serviço de
Pessoal e Expediente (SPE) e em
março de 2014 iniciou a função de
Coordenadora deste mesmo serviço. Na sua carreira, Helena destaca
o momento em que transitou para a
carreira de Técnico Superior do SPE:
“Foi sem dúvida o ponto chave do
meu percurso profissional. Envolveu
toda uma nova aprendizagem, tanto
a nível técnico como de procedimentos, muita legislação, gerir pessoas…
foi um grande desafio. Fez-me “crescer” muito enquanto profissional,
pois tive de sair da minha área de
conforto e dedicar-me a estudar novos temas e novas abordagens. Foi
muito desafiante mas ao mesmo
tempo gratificante”. Para si, um dos
pontos fortes do ISCAL é a proximidade existente entre os vários níveis
de hierarquia e o reconhecimento
do trabalho de cada um. Desde que
iniciou funções no ISCAL, considera
que há cada vez mais proximidade
e bem-estar entre os trabalhadores
dos vários serviços. “As atividades
que têm vindo a ser desenvolvidas
por alguns serviços, nomeadamente pelo SPE, na minha opinião, têm
contribuído muito para quebrar algumas barreiras que existiam no passado”, reforça. Helena Pereira revela
que são muitas as recordações que
traz do instituto e que se tivesse de o
definir numa palavra seria: “evolução”.

GIRL UP ISCAL
APRESENTA
PROGRAMAÇÃO
PARA CELEBRAR
MÊS DO ORGULHO
LGBTQI+
EVENTO

Em junho decorreu o Pride Month, em português “Mês do Orgulho”, que visa promover
a igualdade, e dar visibilidade à comunidade LGBTQI+ e todas as suas lutas diárias, e
a Girl Up ISCAL não quis deixar de assinalar esta “data”. A equipa programou um mês
repleto de iniciativas.

II JORNADAS
INTERNACIONAIS
DE INVESTIGAÇÃO
EM RELATO | II JIIR
(ONLINE)

SUGESTÃO
CULTURAL
DO ISCAL

EVENTO

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.

JOÃO ROSÁRIO
SUGESTÃO
O livro sugerido é intitulado The Coffee Trader,
escrito por David Liss e publicado em 2003 pela
editora Random House. A história do livro gira
à volta de um comerciante de café (como o
nome indica) mas não um comerciante de café
(produto) mas de café (contratos de futuros). A
trama passa-se em Amesterdão, durante o ano
de 1659 e tem como protagonista Miguel Lienzo, um judeu português, natural de Lisboa, que
com a sua família foi viver para os Países Baixos.
No início do livro, Miguel está em dificuldades financeiras por perdas incorridas em transacções
com futuros de açucar. Em resultado dessas
perdas, está a viver em casa do irmão e decidiu,
em conjunto com uma amiga holandesa especular em derivados de café, um produto ainda muito recente e pouco conhecido na Europa nessa
altura. No decurso destas operações Miguel,
os seus associados e os seus rivais financeiros
procuram, por vezes com sucesso, outras vezes
sem sucesso manipular o mercado em operações de especulação com derivados de diversas
mercadorias (brandy, óleo de baleia, etc). Pelo
meio Miguel envolve-se romanticamente com
a mulher do seu irmão e tem problemas com a
comunidade religiosa judaica local. Para o leitor
interessado em Finanças (a maioria, espero) o
livro desperta o interesse pelo palco escolhido
para o romance. No final de século XVI e início
do século XVII, os holandeses desenvolveram os
modelos e instrumentos que hoje são comuns
nas finanças modernas: as empresas de responsabilidade limitada, mercados de commodities,
de acções e de derivados. Grande parte dessa
inspiração veio da comunidade Judaica Sefardita
oriunda de Portugal e de Espanha, que começaram a chegar a essas partes cerca de 75/50
anos antes. Um dos primeiros manuais a explicar
o funcionamento desses mercados e a valorização desses instrumentos foi escrito em 1688
por José de la Vega , sugestivamente intitulado
“Confusion de Confusiones”. Nele, são listadas
as quatro regras para o especulador, regras essas ainda bem actuais nos tempos de hoje (em
inglês):
1) Never advise anyone to buy or sell shares.
Where guessing correctly is a form of witchcraft,
counsel cannot be put on airs. 2) Accept both
your profits and regrets. It is best to seize what
comes to hand when it comes, and not expect
that your good fortune and the favorable circumstances will last. 3) Profit in the share market
is goblin treasure: at one moment, it is carbuncles, the next it is coal; one moment diamonds,
and the next pebbles. Sometimes, they are the
tears that Aurora leaves on the sweet morning’s
grass, at other times, they are just tears. 4) He
who wishes to become rich from this game must
have both money and patience.

APRENDER LÍNGUAS
ESTRANGEIRAS EM
TEMPOS DE PANDEMIA
EVENTO
CLIC - IPL
A iniciativa do Centro de Línguas e Cultura do
IPL - CLIC decorreu, através da plataforma
Zoom no dia 25 de junho.
Os cinco temas chave da conferência:
- Desafios e oportunidades no ensino de línguas
estrangeiras durante a pandemia;
- Igualdade, inclusão e diversidade no ensino digital de línguas;
- Experiência e motivação dos alunos na aprendizagem digital de línguas;
- Criação e implementação de recursos para uso
presencial e/ou digital;
- Do ensino presencial ao ensino híbrido em tempo de pandemia.

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

EVENTO

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. Gostaria 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 impressionados 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 avaliação, 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 participantes 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 Governance 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 conferência 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
Sessão plenária 23 de junho | 24 de junho | 25 de junho | Sessão de enceramento

COMPANY MEETING: MANAGEMENT
TALKS À CONVERSA
COM EY PORTUGAL
EVENTO

Este mês a Management Talks teve como empresa convidada a EY.
Convidada: Andreia Reis
A convidada apresentou a empresa, dando uma visão geral, bem como explicar com
mais detalhes a sua essência. O evento realizou-se através da plataforma zoom.
Convidou-se a Comunidade ISCALINA a assistir a esta sessão de apresentação que
aconteceu no dia 30 de junho às 17h.

OPEN DAY ISCAL
EVENTO
Esta iniciativa tem como objetivo geral dar a conhecer aos alunos do 11.º e 12.º ano do ensino
secundário a vasta área de aplicação das Ciências Empresariais e das Ciências Júridicas, possibilitando-lhes um melhor entendimento acerca
do ensino e investigação científica praticados no
ISCAL, informando-os das diversas saídas profissionais que esta área do saber permite.
Com esta iniciativa pretende-se ainda dar a conhecer 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

BIG BANG
EVENTO
Foi no dia 5 de julho, pelas 17h, que se realizou o Big Bang das conversas aluminadas onde
5 Alumnis dos cursos do ISCAL partilharam as
suas experiências e conselhos que aprenderam
ao longo do seu percurso.
O evento aconteceu em direto no Instagram da
Management Talks.

XII POSTGRADUATE
CONFERENCE
EVENTO
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 Administração 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 turismo, 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-doutorados e pós-graduados, a oportunidade de se
reunirem para partilhar e enriquecer a investigação que se encontram a desenvolver ou que terminaram recentemente.
Nesta décima segunda edição, a decorrer no
dia 09 de julho de 2021, oferece-se a todos os
participantes a possibilidade de apresentar comunicações.
Mais informações poderão ser encontradas aqui.

ISCAL
AO LADO
DE QUEM
MAIS PRECISA
ECO

O ISCAL continua a posicionar-se ao lado de quem mais precisa. Numa altura em que o
País e o Mundo atravessam um período de grave crise, a instituição decidiu apoiar uma
família Solidária que, devido à pandemia, perdeu quase todos os seus rendimentos.
A família ISCAL não ficou indiferente e decidiu ajudar a família de Stephanie Rodrigues
que atravessa enormes dificuldades financeiras doando vários alimentos e outros bens
de primeira necessidade da qual a família carecia.
É com este intuito que o ISCAL pretende ajudar a dar mais cor à vida desta e de outras
famílias, continuando aberto a todos os contributos que posteriormente serão oferecidos a quem mais precisa.
Está ainda prevista uma caminhada solidária, promovida pelo grupo Eco-Escolas ISCAL
- que tem sido adiada devido à atual situação pandémica -, onde os participantes são
convidados a entregar produtos para uma ação de apoio à família (bens alimentares, em
particular produtos frescos para poder fazer refeições, como carne, peixe, legumes e
fruta. Pasta dos dentes, papel higiénico, detergente, toalhitas...).

PROJETO DE
SOLIDARIEDADE
DO ISCAL APOIA
ASSOCIAÇÃO
MUM’S&KIDS

NOTÍCIA

O ISCAL, através do projeto de caráter solidário ISCAJUDA, entregou à Mum’s & Kids
todos os bens de primeira necessidade recolhidos durante os meses de abril e maio na
instituição. O projeto de solidariedade iniciado por um grupo de estudantes da licenciatura em Contabilidade e Administração do ISCAL, sob a alçada dos docentes Maria
Albertina Rodrigues e Tiago Matalonga, tem como objetivo recolher produtos de acordo
com as necessidades de cada instituição com a qual está a colaborar.
A Mum’s & Kids foi a primeira instituição a ser ajudada ao abrigo deste projeto. A associação visa a inserção com alojamento temporário para crianças e mães (famílias monoparentais) que se encontrem em situação de risco e/ou exclusão social. A comunidade
de inserção da Mum’s & Kids tem capacidade para acolher 16 pessoas (mães e crianças)
e por um período máximo de 2 anos, ao longo dos quais é delineado e desenvolvido um
projecto de vida para cada família acolhida com vista à sua autonomização.

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 Contabilidade 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.

PROVAS ACADÉMICAS
NOTÍCIA
A docente do ISCAL, Professora Maria Albertina
Rodrigues, concluiu com sucesso, no passado
dia 23 de junho, o seu Doutoramento.

CANDIDATURAS
A MESTRADO
ISCAL
NOTÍCIA
As candidaturas aos cursos de mestrado do ISCAL no ano letivo 2021-2022 decorrem entre o
dia 5 de julho até ao dia 6 de setembro exclusivamente online, na plataforma de candidatura do
ISCAL. Toda a informação disponível em:
www.iscal.ipl.pt

ECO

Ciente dos benefícios e utilidade das escadas, o ISCAL apela o seu uso sempre que
possível, associando-se à Direção-Geral
da Saúde na campanha “Faça a melhor
escolha, vá pelas Escadas”.
Uma iniciativa com o objetivo de promover
uma interação próxima com a população
para o reconhecimento das vantagens da
adoção de comportamentos fisicamente
ativos, em concreto, incentivar a população para a utilização de escadas ao invés
de meios mecânicos.
Pretende-se sensibilizar as pessoas para
os benefícios para a saúde e ambiente da
utilização de escadas em detrimento do
elevador, escada, rampa ou tapete rolante.

ISCAL
APELA AO USO
DE ESCADAS
CONHEÇA
OS BENEFÍCIOS

LANÇAMENTO
DO LIVRO
MANAGEMENT,
HOSPITALITY AND
TOURISM DA
COLEÇÃO ESTUDOS
E REFLEXÕES

EVENTO

No âmbito da coleção Estudos e Reflexões, foi lançado o livro “Management, Hospitality and Tourism” com edição de Ana Renda, Fernando Seabra, Francisco Domingos,
Jorge Rodrigues, Pedro Pinheiro e Rita Baleiro, no dia 25 de junho pelas 16h00, nos
Serviços da Presidência do Politécnico de Lisboa. A sessão de lançamento ocorreu em
regime presencial e online, através da plataforma Colibri/Zoom.
A apresentação esteve a cargo de Maria Amélia Marques, docente da Escola Superior
de Ciências Empresariais do Instituto Politécnico de Setúbal e contou com a presença
de Elmano Margato, Presidente do IPL, José Cavaleiro Rodrigues, Pró-presidente
para a Investigação, Desenvolvimento, Inovação e Empreendedorismo do IPL e Jorge
José Martins Rodrigues, docente do ISCAL.
O livro “Management, Hospitality and Tourism”, integra um conjunto de textos desenvolvidos a partir de algumas das comunicações originalmente apresentadas à X Postgraduate Conference in Management, Hospitality and Tourism 2019, que tem como
objetivo a divulgação de trabalhos de investigação na área de gestão e turismo.
Texto de LR/GCI-IPL

CALL FOR PAPERS:
EDIÇÃO ESPECIAL
COMPLEXITY IN
FINANCIAL MARKETS
NOTÍCIA
Estão abertas as inscrições para a edição especial “Complexity in Financial Markets” a ser publicada na revista “Complexity”, que se encontra
indexada pelos SCOPUS (quartil 1) e WoS (quartil 2). O objetivo desta edição especial é reunir
pesquisas e artigos científicos que discutam a
complexidade dos mercados financeiros, tendo
em conta as suas diferentes tipologias.
A deadline para submissão dos artigos é 5 de
novembro de 2021.
LEAD EDITOR:
Paulo Jorge Silveira Ferreira, Instituto Politécnico de Portalegre, VALORIZA , Portalegre,
Portugal.
GUEST EDITORS:
Andreia Dionísio, Universidade de Évora, CEFAGE, Évora, Portugal.
Mariya Gubareva, ISCAL-IPL, CSG/SOCIUS,
Lisboa, Portugal.
Faheem Aslam, COMSATS University, Islamabad, Pakistan.
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