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2019/2020 

 

No sentido de dar cumprimento ao estipulado no artigo 

159.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro que aprova o 

Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior, o 

ISVOUGA disponibiliza de seguida, e na sequência da 

aprovação, por parte dos seus órgãos competentes, o 

relatório anual de atividades relativo ao ano letivo de 

2019/2020. 
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B B B B ----    Dimensão CientíficaDimensão CientíficaDimensão CientíficaDimensão Científica    

    

O ISVOUGA desenvolveu uma política de investigação consentânea com as áreas 

científicas dos cursos lecionados, designadamente, através da atividade desenvolvida 

no âmbito de centros de investigação, a nível nacional, entre outros, e das publicações, 

entre várias outras formas de envolvimento, nos jornais internacionais on-line 

disponibilizados pela instituição. 

 

De salientar, igualmente, as iniciativas promovidas em cooperação com a e Biblioteca 

do ISVOUGA, no sentido da divulgação de eventos científicos e de chamadas de 

trabalhos, com vista a estimular a investigação científica, a investigação orientada e a 

valorização económica do conhecimento.  

    

Produção CProdução CProdução CProdução Científica ientífica ientífica ientífica do Corpo Docente do Corpo Docente do Corpo Docente do Corpo Docente     

 

Nome do Docente: ANA COVASNome do Docente: ANA COVASNome do Docente: ANA COVASNome do Docente: ANA COVAS    
              

ORCID ORCID ORCID ORCID 0000-0002-6709-6030     CIENCIA ID CIENCIA ID CIENCIA ID CIENCIA ID BA13 – C30F – B258 

  

CENTROS DE INVESTIGAÇÃO:CENTROS DE INVESTIGAÇÃO:CENTROS DE INVESTIGAÇÃO:CENTROS DE INVESTIGAÇÃO: U3Is             

       

Participação em projeParticipação em projeParticipação em projeParticipação em projetos tos tos tos de investigação aplicadade investigação aplicadade investigação aplicadade investigação aplicada      

[1] Investigadora no grupo de investigação “Contabilidade e Fiscalidade” do 

ISVOUGA. 

Apresentação de artigosApresentação de artigosApresentação de artigosApresentação de artigos    em conferências com livro de aem conferências com livro de aem conferências com livro de aem conferências com livro de atas e/ou publicação associada  tas e/ou publicação associada  tas e/ou publicação associada  tas e/ou publicação associada              
[1] Covas, A., Martins, C. Q., Ribeiro, J. C. & Soares, V. S. (2020, setembro). A 
experiência profissional e o domínio das competências tecnológicas nos 
profissionais de contabilidade. Comunicação apresentada no XIX Encuentro 
Internacional AECA, Guarda, Portugal.  

Participação em Júris de provas conducentes a gParticipação em Júris de provas conducentes a gParticipação em Júris de provas conducentes a gParticipação em Júris de provas conducentes a grau rau rau rau     
[1] Arguente na defesa de Estágio Curricular da Licenciatura em Contabilidade 
(no âmbito da OCC) do estudante Carlos Resende, referente ao ano letivo 
2018/2019 (defesa realizada em setembro de 2019setembro de 2019setembro de 2019setembro de 2019). 
 
[2] Arguente na defesa de Estágio Curricular da Licenciatura em Contabilidade 
(no âmbito da OCC) da estudante Joana Ribeiro, referente ao ano letivo 
2018/2019 (defesa realizada em setembro de 2019setembro de 2019setembro de 2019setembro de 2019). 
 
[3] Arguente na defesa de Estágio Curricular da Licenciatura em Contabilidade 
(no âmbito da OCC) da estudante Sandra Pereira, referente ao ano letivo 
2018/2019 (defesa realizada em setembro de 2019setembro de 2019setembro de 2019setembro de 2019). 
 
[4] Presidente de Juri na defesa de Estágio Curricular da Licenciatura em 
Contabilidade (no âmbito da OCC) da estudante Mafalda Castro, referente ao 
ano letivo 2018/2019 (defesa realizada em setembro de 2019setembro de 2019setembro de 2019setembro de 2019). 
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[5] Arguente na defesa de Estágio Curricular da Licenciatura em Contabilidade 
(no âmbito da OCC) da estudante Elsa Brilhante, referente ao ano letivo 
2018/2019 (defesa realizada em setembro de 2019setembro de 2019setembro de 2019setembro de 2019). 
 
[6] Arguente na defesa de Estágio Curricular da Licenciatura em Contabilidade 
(no âmbito da OCC) da estudante Tânia Sousa, referente ao ano letivo 
2018/2019 (defesa realizada em setembro de 2019setembro de 2019setembro de 2019setembro de 2019). 
 
[7] Arguente na defesa de Estágio Curricular da Licenciatura em Contabilidade 
(no âmbito da OCC) do estudante Luís Santiago, referente ao ano letivo 
2018/2019 (defesa realizada em setembro de 2019setembro de 2019setembro de 2019setembro de 2019). 
 
[8] Arguente na defesa de Estágio Curricular da Licenciatura em Contabilidade 
(no âmbito da OCC) da estudante Fátima Ferreira, referente ao ano letivo 
2019/2020 (defesa realizada em julho de 2020). 

 
Organização de eventos científicos Organização de eventos científicos Organização de eventos científicos Organização de eventos científicos     

[1] Elemento da Comissão Científica do XVII Congresso Internacional de 
Contabilidade e Auditoria sob o tema “A Contabilidade na Era Digital: 
Oportunidades e Desafios”, organizado pelo ISCAP em parceria com a OCC 
(novembro, 2019). 
 
[2] Organização, no âmbito da coordenação do Curso Técnico Superior 
Profissional de Criação e Gestão de Negócios, das Jornadas de Gestão 
subordinadas ao tema: Internacionalização e Trâmite Aduaneiro (novembro, 
2017), em parceria com a Licenciatura em Gestão de Empresas e o Mestrado em 
Gestão de Empresas. 

Outros indicadores (por ex: revisão de artigos; editor de revistas, moderador de painéis Outros indicadores (por ex: revisão de artigos; editor de revistas, moderador de painéis Outros indicadores (por ex: revisão de artigos; editor de revistas, moderador de painéis Outros indicadores (por ex: revisão de artigos; editor de revistas, moderador de painéis 
de debate, participação emde debate, participação emde debate, participação emde debate, participação em    órgãos de gestão científica,….)  órgãos de gestão científica,….)  órgãos de gestão científica,….)  órgãos de gestão científica,….)          

[1] Coordenadora do Curso Técnico Superior Profissional em Criação e Gestão de 
Negócios, que arranca com a 5.ª Edição no ano letivo 2020/2021. 
 
[2] Membro do júri das entrevistas de Maiores de 23.  
 
[3] Orientação do Estágio Curricular do Curso Técnico Superior Profissional em 
Criação e Gestão de Negócios, referente ao ano letivo 2019/2020 da estudante 
Liliana Rocha. 
 
[4] Revisora de SEIS artigos propostos ao XVII Congresso Internacional de 
Contabilidade e Auditoria sob o tema “A Contabilidade na Era Digital: 
Oportunidades e Desafios” (novembro, 2019). 
 
[5] Discussant no XVII Congresso Internacional de Contabilidade e Auditoria sob 
o tema “A Contabilidade na Era Digital: Oportunidades e Desafios” (novembro, 
2019). 
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[6] Participação no ITEACH, Ciclo de Conversas sobre ensino e prática 
pedagógica no ISVOUGA. Apresentação (live streaming) sob o tema “ITEACH – 
Como criar testes no Moodle” (maio, 2019). 
 
[7] Oradora nas 1as Jornadas de Contabilidade e Fiscalidade (em maio de 2012) 
da Escola Superior de Ciências Empresariais – Instituto Politécnico de Viana do 
Castelo (Portugal), com a comunicação intitulada “A utilidade da Simulação 
Empresarial no Ensino da Contabilidade”. 
 
[8] Oradora no I Workshop de Investigação em Contabilidade (em julho de 2012) 
da Escola de Economia e Gestão – Universidade do Minho (Portugal), com a 
comunicação intitulada “O Ensino da Contabilidade e a sua aproximação ao 
mercado de trabalho”. 
 
[9] Oradora nas 2as Jornadas de Contabilidade e Fiscalidade (em dezembro de 
2012) da Escola Superior de Ciências Empresariais – Instituto Politécnico de 
Viana do Castelo (Portugal), com a comunicação intitulada “O estágio curricular 
e o seu contributo para o desenvolvimento de competências”. 

 
Participação em atividades Participação em atividades Participação em atividades Participação em atividades técnicas técnicas técnicas técnicas         

[1] Apoio ao SOSP (Dr.ª Tânia Silva) na elaboração dos pedidos de financiamento 
para os Cursos Técnicos Superiores Profissionais e acompanhamento de todo o 
processo. 
 

Publicação de artigos de índole técnica  Publicação de artigos de índole técnica  Publicação de artigos de índole técnica  Publicação de artigos de índole técnica      
[1] Elaboração de vários documentos de cariz teórico-prático de apoio ao estudo 
disponibilizado aos estudantes da Licenciatura em Contabilidade, no âmbito 
unidade curricular Contabilidade Geral I. 
[2] Elaboração de vários documentos de cariz teórico-prático de apoio ao estudo 
disponibilizado aos estudantes da Licenciatura em Contabilidade, no âmbito 
unidade curricular Contabilidade Pública. 
 
[3] Elaboração de vários documentos de cariz teórico-prático de apoio ao estudo 
disponibilizado aos estudantes da Licenciatura em Contabilidade, no âmbito 
unidade curricular Auditoria. 
 
[4] Elaboração de vários documentos de cariz teórico-prático de apoio ao estudo 
disponibilizado aos estudantes da Licenciatura em Gestão de Empresas, no 
âmbito da unidade curricular Contabilidade das Sociedades  
 
[5] Elaboração de vários documentos de cariz teórico-prático de apoio ao estudo 
disponibilizado aos estudantes da Licenciatura em Gestão de Empresas, no 
âmbito da unidade curricular Contabilidade de Gestão I  
 
[6] Elaboração de vários documentos de cariz teórico-prático de apoio ao estudo 
disponibilizado aos estudantes da Licenciatura em Gestão de Empresas, no 
âmbito da unidade curricular Contabilidade de Gestão II  
 
[7] Elaboração de vários documentos de cariz teórico-prático de apoio ao estudo 
disponibilizado aos estudantes do Curso Técnico Superior Profissional em 
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Criação e Gestão de Negócios, no âmbito da unidade curricular Contabilidade 
Geral 
 
[8] Elaboração de vários documentos de cariz teórico-prático de apoio ao estudo 
disponibilizado aos estudantes do Curso Técnico Superior Profissional em 
Criação e Gestão de Negócios, no âmbito da unidade curricular Contabilidade 
das Sociedades 
 
[9] Elaboração de vários documentos de cariz teórico-prático de apoio ao estudo 
disponibilizado aos estudantes do Curso Técnico Superior Profissional em 
Criação e Gestão de Negócios, no âmbito da unidade curricular Análise de 
Investimentos 
 
[10] Elaboração de vários documentos de cariz teórico-prático de apoio ao 
estudo disponibilizado aos estudantes do Curso Técnico Superior Profissional em 
Criação e Gestão de Negócios, no âmbito da unidade curricular Gestão e 
Planeamento Fiscal 
 
[11] Elaboração de vários documentos de cariz teórico-prático de apoio ao 
estudo disponibilizado aos estudantes da Pós-Graduação em Recursos Humanos 
e Relações Laborais, no âmbito da unidade curricular lecionada (Processamento 
Salarial e Penhoras de Vencimento)  
 
[12] Elaboração de um documento de apoio sobre a elaboração de testes no 
moodle, disponibilizado aos docentes no ISVOUGA via Microsoft Teams e 
Departamento Pedagógico das Licenciaturas (no Moodle) (maio, 2019). 

 
Orientação de Estágios/dissertações ou Projetos conducentes a Grau Orientação de Estágios/dissertações ou Projetos conducentes a Grau Orientação de Estágios/dissertações ou Projetos conducentes a Grau Orientação de Estágios/dissertações ou Projetos conducentes a Grau     

 [1] Orientação do Estágio Curricular da Licenciatura em Contabilidade (no 
âmbito da OCC), referente ao ano letivo 2019/2020 da estudante Mara Silva. 
 
[2] Orientação do Estágio Curricular da Licenciatura em Contabilidade (no 
âmbito da OCC), referente ao ano letivo 2019/2020 da estudante Diana Silva. 
 
[3] Orientação do Estágio Curricular da Licenciatura em Contabilidade (no 
âmbito da OCC), referente ao ano letivo 2019/2020 da estudante Ana Silva. 
 
[4] Orientação do Estágio Curricular da Licenciatura em Contabilidade (no 
âmbito da OCC), referente ao ano letivo 2019/2020 da estudante Andreia 
Castro. 
 
[5] Orientação do Estágio Curricular da Licenciatura em Contabilidade (no 
âmbito da OCC), referente ao ano letivo 2019/2020 da estudante Maria de 
Fátima Domingues. 
 
[6] Orientação de Projeto de Intervenção Profissional da Licenciatura em 
Contabilidade (no âmbito da OCC), referente ao ano letivo 2019/2020 da 
estudante: Rita Beleza. 
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[7] Orientação do Estágio Curricular da Licenciatura em Contabilidade (no 
âmbito da OCC), referente ao ano letivo 2018/2019, da estudante Jéssica 
Brandão (concluído em setembro 2019). 
 
[8] Orientação do Estágio Curricular da Licenciatura em Contabilidade (no 
âmbito da OCC), referente ao ano letivo 2018/2019, da estudante Catarina Pinto 
(concluído em setembro 2019). 
 
[9] Orientação do Estágio Curricular da Licenciatura em Contabilidade (no 
âmbito da OCC), referente ao ano letivo 2018/2019, da estudante Diana Pinho 
(concluído em setembro 2019). 
 
[10] Orientação do Estágio Curricular da Licenciatura em Contabilidade (no 
âmbito da OCC), referente ao ano letivo 2018/2019, da estudante Dinis Silva 
(concluído em setembro 2019). 
 
[11] Orientação do Estágio Curricular da Licenciatura em Contabilidade (no 
âmbito da OCC), referente ao ano letivo 2018/2019, da estudante Maria 
Manuela Pereira (concluído em setembro 2019). 
 
[12] Orientação do Estágio Curricular da Licenciatura em Contabilidade (no 
âmbito da OCC), referente ao ano letivo 2018/2019, da estudante Mónica Silva 
(concluído em setembro 2019). 
 
[13] Orientação do Estágio Curricular da Licenciatura em Contabilidade (no 
âmbito da OCC), referente ao ano letivo 2018/2019, da estudante Tânia Santos 
(concluído em setembro 2019). 
 
[14] Orientação do Estágio Curricular da Licenciatura em Contabilidade (no 
âmbito da OCC), referente ao ano letivo 2018/2019, da estudante Andreia 
Ribeiro (concluído em setembro 2019). 
 
[15] Orientação do Estágio Curricular da Licenciatura em Contabilidade (no 
âmbito da OCC), referente ao ano letivo 2018/2019, da estudante Catarina 
Pereira (concluído em setembro 2019). 
 
[16] Orientadora de Dissertação de Mestrado em Contabilidade e Finanças, no 
ano letivo 2019/2020, da estudante Patrícia Maia, sob o tema “Contabilidade e 
Relato Orçamental – NCP 26 – Execução do orçamento de receita e despesa” no 
Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto (ISCAP). 
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Nome do Docente: ANDREIA SILVANome do Docente: ANDREIA SILVANome do Docente: ANDREIA SILVANome do Docente: ANDREIA SILVA                

ORCIORCIORCIORCID: D: D: D: 0000-0002-8298-0238    CIENCIA ID: CIENCIA ID: CIENCIA ID: CIENCIA ID: FC1B-B7AD-8EE8 
        
        
CENTROS DE INVESTIGAÇÃO:CENTROS DE INVESTIGAÇÃO:CENTROS DE INVESTIGAÇÃO:CENTROS DE INVESTIGAÇÃO: U3Is    
       
      
Artigos Aceites em publicações indexadas Artigos Aceites em publicações indexadas Artigos Aceites em publicações indexadas Artigos Aceites em publicações indexadas     

 [1] Silva, A. F. (2019). Porque é que as fake news se transformaram em 
protagonistas do jornalismo contemporâneo? Revista Comunicação Pública 
[Online], Vol. N. ISSN 2183-2269. Revista indexada em bases de dados 
internacionais Capes, Erih Plus, Miar, Latindex, etc. 
   

Artigos aceites em outro tipo de publicações Artigos aceites em outro tipo de publicações Artigos aceites em outro tipo de publicações Artigos aceites em outro tipo de publicações     
[1] Silva, Andreia Fernandes (2020). Notícia ou não notícia? Pode o jornalismo 
atual lidar com a questão?. Trabalho defendido em provas públicas para 
atribuição de título de especialista, 23 de janeiro de 2020. Auditório do Instituto 
Politécnico de Abrantes. 
 
[2] Silva, A.F. (2019). O papel da literacia mediática na promoção da 
competência crítica. Plataforma Barómetro Social. Instituto de Sociologia da 
Universidade do Porto. ISSN 2182-1879. Plataforma financiada pela FCT. julho 

[3] Silva, A. F. (2019). Notícia ou não notícia. Porque tem o jornalismo de 
explicar-se e a mentira não? Plataforma Barómetro Social. Instituto de 
Sociologia da Universidade do Porto. ISSN 2182-1879. Plataforma financiada 
pela FCT. 

Livros ou capítulos de livros publicados Livros ou capítulos de livros publicados Livros ou capítulos de livros publicados Livros ou capítulos de livros publicados     
[1] Silva, A. F. & Coelho, K. (2020). Integridade académica e plágio. Como levar à 
mudança dentro e fora da sala de aula. UAb. 

    
Participação em projectos de I&D Participação em projectos de I&D Participação em projectos de I&D Participação em projectos de I&D     

[1] Programa doutoral em Ciências da Comunicação.   
 
Participação em projectos de investigação aplicada Participação em projectos de investigação aplicada Participação em projectos de investigação aplicada Participação em projectos de investigação aplicada          

[1] Provas públicas para obtenção do Título de Especialista em Informação e 
Jornalismo, realizadas a 23 de janeiro de 2020, na Escola Superior de Abrantes 
(Instituto Politécnico de Tomar) - consórcio com Instituto Politécnico de Castelo 
Branco e Instituto Politécnico de Setúbal. 
  
[2] Investigadora no grupo de investigação “Empreendedorismo e estratégia 
empresarial”. 
 
[3] Investigadora no grupo de investigação “Mercado e Finanças”. 
 
[4] PROJETO APLICADO Desenvolvimento do plano de comunicação para a 
AANIFEIRA, Associação dos Amigos dos Animais de Santa Maria da Feira, com 
vista à criação da imagem da associação. Concluído em dez 2019. Projeto 
aplicado na uc de RPI e TAD, trabalho interdisciplinar com Informática Aplicada à 
Publicidade (docente Paulo Marcelo). 
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Participação em Júris de provas conducParticipação em Júris de provas conducParticipação em Júris de provas conducParticipação em Júris de provas conducentes a grauentes a grauentes a grauentes a grau   
[1] Júri em provas de projeto de LMPRP. 
 
[2] Júri em provas de final de curso de LC. 
 
[3] Presidente do júri na apresentação de trabalhos de estágio OCC. 

  

Organização de eventos científicos Organização de eventos científicos Organização de eventos científicos Organização de eventos científicos     
[1] Organização da Aula Aberta Boas Práticas de RH e de Comunicação Interna, 
empresa Mistolin, 21 nov 2019, auditório do Isvouga 
http://www.isvouga.pt/?pg=170&id=1053 

    
Outros indicadores (por ex: revisão de artigos; editor de revistas, modOutros indicadores (por ex: revisão de artigos; editor de revistas, modOutros indicadores (por ex: revisão de artigos; editor de revistas, modOutros indicadores (por ex: revisão de artigos; editor de revistas, moderador de painéis erador de painéis erador de painéis erador de painéis 
de debate, participação em órgãos de gestão científica,….)de debate, participação em órgãos de gestão científica,….)de debate, participação em órgãos de gestão científica,….)de debate, participação em órgãos de gestão científica,….)   

[1] Responsável pela Biblioteca. 
 
[2] Membro do Conselho Técnico-Científico. 
 
[3] Membro do Conselho Pedagógico. 
 
[4] Coordenação de Guias de Apoio ao Investigador e à Investigação. 
 
[5] Plataforma de comunicação científica e promoção da literacia da Biblioteca 
do Instituto Superior de Entre Douro e Vouga (desde 2013). Função: 
Administração e coordenação dos textos publicadas pelas monitoras. 
 
[6] Revisão de artigos na International Journal of Marketing, Communication and 
New Media (IJMCNM). ISSN: 2182-9306. Publicação indexada Clarivite Analytics, 
Capes, ERIHPLUS, REDIB, etc.  
 
[7] Coordenação de ITEACH - Ciclo de conversas sobre o ensino e prática 
pedagógica. Isvouga. Evento no Microsoft Teams.que inclui as sessões Criação 
de Testes no Moodle (Ana Covas) e Criação de Testes no Forms (Nelson Vieira). 
 
[8] Moderação ITEACH I SHARE  Partilha de experiências. Identificação de 
necessidades no ensino 30 de abril 2020 com Jorge Remondes. 
 
[9] Membro do júri maiores de 23 - Julho 2019 
 
[10] Júri em Provas de projeto final da pós graduação 6ª edição da Pós-
Graduação em Marketing Digital e e-Commerce    
 
[11] Orientação de Estágios do CTESP em Criação e Gestão de Negócios. 
 
[12] Membro da Comissão Organizadora da 24a ed. das ISVOUGA Marketing 
Sessions Marketing Sustentável, 28 out 2019. 
 
 



Relatório Anual 2019/20202019/20202019/20202019/2020    

 

9 | P á g i n a  

 

[13] Comunicação Dentro e fora da sala de aula: como obter melhores 
resultados? Aula aberta no CTESP em Criação e Gestão de Negócios, 2019 

 
Publicação de artiPublicação de artiPublicação de artiPublicação de artigos de índole técnica  gos de índole técnica  gos de índole técnica  gos de índole técnica      

[1] Silva, A. F. (2020). O processo de significação. Síntese teórica de Semiologia. 
Material pedagógico disponibilizado na plataforma moodle em pdf, 1º ano de 
LMPRP. 
    
[2] Silva, A. F. A construção de um estudo de caso em Comunicação. Material de 
apoio à uc de RP, 2º ano de LMPRP (inclui grelha síntese de Comunicação de 
Crise e um plano de RP criada pela docente usado nos trabalhos aplicados). 

[3] Silva, A. F. (org.) (2020). Aprender ciência. Os principais indicadores 
bibliométricos. Serviços de Biblioteca. ISVOUGA. Versão preliminar disponível 
em https://sway.office.com/xyxC6TWmqwzED63N?ref=Link. 

[4] Silva, A. F. (coord. e redação) (2019-2020). Guias de apoio ao investigador I. 
Onde interessa publicar? [versão pdf e em sway]. Serviços de Biblioteca. 
ISVOUGA. 

[5] Manual de catalogação da Biblioteca do ISVOUGA (versão 2019). 

    
Participação em aParticipação em aParticipação em aParticipação em atividades técnicastividades técnicastividades técnicastividades técnicas   

[1] Ação de formação em atendimento e programa de empréstimo da Biblioteca 
do Isvouga (julho 2019). 
 
[2] Formação em catalogação e indexação de livros para as monitoras da 
biblioteca do ISVOUGA (julho e set 2019). 
 
[3] Participação na seleção das 100 Melhores Empresas para Trabalhar da  
Revista Exame. Relatório técnico de visita de avaliação do clima organizacional, 
comunicação interna e análise de política de RH (enviado à Everis e AESE 
Business School) entre  agosto a out de 2019.  
 
[4] Ações de formação frequentadas: 

- Ensino e Aprendizagem Online que desafios? (09-04-2020)  
- Dinamização da aprendizagem online (14-05-2020) 
- Mapas Mentais Digitais e Aprendizagem (04-06-2020) 
- Moodle, Google Classroom e Teams: Descubra as diferenças (18-06-
2020) 
- Formações EBSCO  

 
Orientação de EstágiosOrientação de EstágiosOrientação de EstágiosOrientação de Estágios/dissertações /dissertações /dissertações /dissertações ou Projeou Projeou Projeou Projetos conducentes a Grau tos conducentes a Grau tos conducentes a Grau tos conducentes a Grau         

[1] Orientação de estágios curriculares (LMPRP) ano letivo 2019-2020. 
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Nome do Docente: ANTONIETA LIMANome do Docente: ANTONIETA LIMANome do Docente: ANTONIETA LIMANome do Docente: ANTONIETA LIMA                

ORCID: ORCID: ORCID: ORCID: 0000-0001-5171-1724    CIENCIA ID: CIENCIA ID: CIENCIA ID: CIENCIA ID: E61A-68FD-1586 
          
CENTROS DE INVESIGAÇÃO:CENTROS DE INVESIGAÇÃO:CENTROS DE INVESIGAÇÃO:CENTROS DE INVESIGAÇÃO: U3Is, CEPESE, CETRAD, REMIT. 
     
Livros ou capítulos de livros publicados Livros ou capítulos de livros publicados Livros ou capítulos de livros publicados Livros ou capítulos de livros publicados     

[1] Riesenberger, C.A., & Lima, A.M. (2020). Solve Any Problem In 1-Page: A 
Leaner Way of Solving Problems. USA: Amazon. ISBN: 979-8621808471. 
https://www.amazon.com/Solve-Any-Problem-1-Page-
Problems/dp/B087CQKTRG/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=158
7589919&sr=1-1 
 
[2] Riesenberger, C.A., & Lima, A.M. (2020). Six Sigma Philosophy. USA: Amazon. 
ISBN: 979-8616120151. https://www.amazon.co.uk/Six-Sigma-Philosophy-
Antonieta-
Lima/dp/B0858T6PB3/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1587590
020&sr=8-1 
 
[3] Riesenberger, C., & Lima, Antonieta (2019). Achieving Quick And Effective 
Results With Six Sigma: Concepts and demonstrations for professionals looking 
for quick and practical results with Six Sigma. USA: Amazon. ISBN: 
9781792983757. 
https://www.amazon.com/gp/product/B07MRHDGV1/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_
vppi_i0 

Participação em projetos de investigação aplicadaParticipação em projetos de investigação aplicadaParticipação em projetos de investigação aplicadaParticipação em projetos de investigação aplicada   
[1] Elites Empresariais no Norte de Portugal (CEPESE). 
 
[2] Investigadora no grupo de investigação “Contabilidade e Fiscalidade”: O 
Problema da Capitalização das Empresas Portuguesas (U3Is). 
 
[3] Investigadora no grupo de investigação “Empreendedorismo e estratégia 
empresarial” (U3Is). 
 
[4] Investigadora no grupo de investigação “Mercado e Finanças” (U3Is). 

Participação em Júris de provas conducentes a grau Participação em Júris de provas conducentes a grau Participação em Júris de provas conducentes a grau Participação em Júris de provas conducentes a grau             
[1] Membro do júri das provas de Mestrado em Gestão de Empresas, da aluna 
Mariana Dias, como Orientadora - 06/07/2020 (ISVOUGA). 
 
[2] Membro do júri das provas de Mestrado em Auditoria, da aluna Catarina 
Bastos Rocha, como Arguente - 06/12/2019 (ISCAP). 
 
[3] Membro do júri das provas de Mestrado em Gestão de Empresas, da aluna 
Vera Lúcia Rocha Alves, como Presidente - 20/01/2019 (ISVOUGA). 
 
[4] Membro do júri das defesas de estágio/projeto da Licenciatura em 
Contabilidade, alunos do ano letivo 2019/2020 (2º semestre). 
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[5] Membro do júri das defesas de estágio/projeto da Licenciatura em 
Contabilidade, alunos do ano letivo 2018/2019 (realizadas em setembro de 
2019). 

    
Organização de eventos científicos Organização de eventos científicos Organização de eventos científicos Organização de eventos científicos     

[1] SEMINÁRIO “Criptomoedas – Moeda real ou realidade especulativa” – 
10/01/2020 (Membro da Coordenação Científica). 
 
[2] III Edição Atlântico Business Summit – 18/10/2019 (Membro da Coordenação 
Científica). 

 
Outros iOutros iOutros iOutros indicadores (por ex: revisão de artigos; editor de revistas, moderador de painéis ndicadores (por ex: revisão de artigos; editor de revistas, moderador de painéis ndicadores (por ex: revisão de artigos; editor de revistas, moderador de painéis ndicadores (por ex: revisão de artigos; editor de revistas, moderador de painéis 
de debate, participação em órgãos de gestão científica,….)  de debate, participação em órgãos de gestão científica,….)  de debate, participação em órgãos de gestão científica,….)  de debate, participação em órgãos de gestão científica,….)          

[1] Revisão de artigos na II Edição Atlântico Business Summit: 
 
[2] Revisão de artigos na revista científica online PJFMA - VOL. 6, N. 12 (2020); 
    
[3] Revisão de artigos na revista científica online PJFMA - VOL. 5, N. 10 (2019); 
 
[4] Revisão de artigos na revista científica online PJFMA - VOL. 5, N. 9 (2019); 
 
[5] Revisão de artigos na revista científica online IJLMR - VOL. 1, N. 0 (2019). 
 
[6] Revisora de artigos na revista científica online E3. 
 
[7] Revisora de artigos na revista científica online IJMCNM. 
 
[8] Editor da Revista científica online PJFMA: 

- VOL. 6, N. 12 (2020) 
- VOL. 5, N. 10 (2019) 
- VOL. 5, N. 9 (2019) 

 
[9] Editor da Revista científica online IJLMR: 

- VOL. 1, N. 0 (2019) 
 
[10] Moderadora no SEMINÁRIO “Criptomoedas – Moeda real ou realidade 
especulativa” – 10/01/2020 (Membro da Coordenação Científica). 
 
[11] Vice-presidente do CTC do Isvouga. 
 
[12] Responsável pela Unidade de Investigação do Isvouga (U3Is). 
 
[13] Membro do júri maiores de 23.  
 

Publicação de artigos de índole técnica  Publicação de artigos de índole técnica  Publicação de artigos de índole técnica  Publicação de artigos de índole técnica      
[1] Sumários de Contabilidade de Gestão I, 2º ano LC (Isvouga) 

 

[2] Sumários de Contabilidade de Gestão II, 2º ano LC (Isvouga) 

 

[3] Sumários de Contabilidade de Gestão III, 3º ano LC (Isvouga) 
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[4] Sumários de Contabilidade Analítica, 2º ano Gestão (UPT) 

 

[5] Sumários de Contabilidade de Gestão, 2º ano Gestão (UPT) 

 

[6] Sumários de Contabilidade de Gestão, 2º ano Economia (UPT) 

 

[7] Produção vídeos apoio ao estudo (29 vídeos): 

 

• Relações Gastos-Volume-Resultados - Enunciado Exercícios: 

https://youtu.be/xQCD2zkxFWw  

• Sistema de Custeio ABC https://youtu.be/aQ18nuSn50k  

• Orçamento Financeiro - Enunciado Exercício Revisão: 

https://youtu.be/cE4fZK2MNAk  

• Orçamento Financeiro - Enunciado Exercício 2: 

https://youtu.be/ekPxdmGHvEs  

• Orçamento Financeiro - Enunciado Exercício 1: 

https://youtu.be/gUk4O_aGcMo  

• Orçamento Financeiro Parte II: https://youtu.be/25wRZzL3TQ0  

• Orçamento Financeiro Parte I: https://youtu.be/ekjDvp6QLFA  

• Custo Padrão - Explicação Exercícios n.s 7, 8, 9 e 10 : 

https://youtu.be/NcarOjf3ETY  

• Custo Padrão - Parte III: https://youtu.be/PGe7Qm40R4U  

• Custo Padrão - Parte II: https://youtu.be/oYJZPAYBx-Q  

• Custo Padrão - Parte I: https://youtu.be/u-_5jNPfx_E  

• Controlo Orçamentos de Exploração - Enunciados Exercícios n.s 2 e 5: 

 https://youtu.be/xZ2Rpc2xZlU  

• Provisões, Ativos e Passivos Contingentes - Enunciado Exercício Adicional: 

https://youtu.be/XpCK5X3p1Wc  

• Provisões, Ativos e Passivos Contingentes - Enunciado Exercício 3: 

https://youtu.be/3woa5lsnLsE  

• Provisões, Ativos e Passivos Contingentes - Enunciado Exercício 2: 

https://youtu.be/ztF4ErcL0fo  

• Provisões, Ativos e Passivos Contingentes - Enunciado Exercício 1: 

https://youtu.be/qvCMokH5930  

• Provisões, Ativos e Passivos Contingentes - Parte I: 

https://youtu.be/joiyLYZOL5g  

• Provisões, Ativos e Passivos Contingentes - Parte II: 

https://youtu.be/2EyW0MfjqI8 

• Ponto crítico - Parte I PARTE I: https://youtu.be/AYZVfFY1_jk 

• Ponto crítico - Parte II: PARTE II: https://youtu.be/LqdqC3_CE-Q  

• Ponto crítico - Parte III: PARTE III: https://youtu.be/xCQ-46JcDIE  

• Ponto crítico - Enunciado Exercício n. 1: https://youtu.be/F4kLX6SNF6E  

• Ponto crítico - Enunciado Exercício n. 2: https://youtu.be/PMq_8ajp4i4  
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• Ponto crítico - Resolução Exercícios n.s 1 e 2: 
https://youtu.be/45NrQ4riPp4  

• Ponto crítico - Enunciado Exercício n. 3 - Parte I: Parte 
I    https://youtu.be/XQD8izyL6Xw  

• Ponto crítico - Enunciado Exercício n. 3 - Parte II: Parte 
II  https://youtu.be/2KfMOofF3sM  

• Ponto crítico - Enunciado Exercício Revisão: 
https://www.youtube.com/watch?v=xQCD2zkxFWw  

• Ponto crítico - Resolução Exercício n. 3 - Parte I: 
https://youtu.be/8h5fDWjl6zw  

• Ponto crítico - Resolução Exercício n. 3 - Parte 2: 
https://youtu.be/03DE1RqgQxg  

 
Participação em actividades técnicas Participação em actividades técnicas Participação em actividades técnicas Participação em actividades técnicas             

[1] Elaboração de relatórios colegiais para Tribunal e MP de Vila Nova de Gaia. 
 
[2] CC em diversas empresas. 
 
[3] Consultora em diversas empresas. 
 
[4] Curso de preparação para realização de exame de admissão à OCC: Módulo 
de Contabilidade geral. 
 
[5] Curso de preparação para realização de exame de admissão à OCC: Módulo 
de Fiscalidade. 
 
[6] Curso de preparação para realização de exame de admissão à OCC: Módulo 
de Ética e Deontologia. 
 
[7] Sumários de Contabilidade de Gestão I, 2º ano LC (Isvouga) 
 

Orientação de Estágios/dissertações ou Projetos conducentes a Grau Orientação de Estágios/dissertações ou Projetos conducentes a Grau Orientação de Estágios/dissertações ou Projetos conducentes a Grau Orientação de Estágios/dissertações ou Projetos conducentes a Grau     
[1] Estágios de LC no âmbito da OCC: Ano letivo 2019/2020. 
 
[2] Estágios de LC no âmbito da OCC: Ano letivo 2018/2019 (defendidos em setembro 2019). 
 
[3] Mestrado em Gestão de Empresas: Mariana Dias. 
 
[4] Mestrado em Gestão de Empresas: Ana Marisa. 
 
[5] Mestrado em Gestão de Empresas: Tiago Pinho. 
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Nome do Docente: ANTÓNIO ANDRADENome do Docente: ANTÓNIO ANDRADENome do Docente: ANTÓNIO ANDRADENome do Docente: ANTÓNIO ANDRADE    

CENTROS DCENTROS DCENTROS DCENTROS DE INVESTIGAÇÃO:E INVESTIGAÇÃO:E INVESTIGAÇÃO:E INVESTIGAÇÃO: U3Is        
           
Participação em projeParticipação em projeParticipação em projeParticipação em projetos de investigação aplicada tos de investigação aplicada tos de investigação aplicada tos de investigação aplicada             

[1] Investigador no grupo de investigação “Empreendedorismo e estratégia 
empresarial”. 
 
[2] Investigador no grupo de investigação “Mercado e Finanças”. 
 
[3] Investigador no grupo de investigação “Contabilidade e Fiscalidade”. 

 
Outros indicadores (por ex: revisão de artigos; editor de revistas, moderador de painéis Outros indicadores (por ex: revisão de artigos; editor de revistas, moderador de painéis Outros indicadores (por ex: revisão de artigos; editor de revistas, moderador de painéis Outros indicadores (por ex: revisão de artigos; editor de revistas, moderador de painéis 
de debate, participação em órgãos de gestão científica,….)  de debate, participação em órgãos de gestão científica,….)  de debate, participação em órgãos de gestão científica,….)  de debate, participação em órgãos de gestão científica,….)              

[1] Revisor da revista PJFMA. 
 
[2] Revisor da revista IJMCNM. 

 
[3] Membro do júri maiores de 23.  

 

 

Nome do Docente: ANTÓNIO NICOLAUNome do Docente: ANTÓNIO NICOLAUNome do Docente: ANTÓNIO NICOLAUNome do Docente: ANTÓNIO NICOLAU                

CENTROS DE INVESTIGAÇÃO:CENTROS DE INVESTIGAÇÃO:CENTROS DE INVESTIGAÇÃO:CENTROS DE INVESTIGAÇÃO: U3Is                
      
Orientação deOrientação deOrientação deOrientação de    Estágios/dissertações ou ProjeEstágios/dissertações ou ProjeEstágios/dissertações ou ProjeEstágios/dissertações ou Projetos conducentes a Grau tos conducentes a Grau tos conducentes a Grau tos conducentes a Grau     

 [1] Orientação de estágios curriculares. 
 

 

Nome do Docente: ANTÓNIO VIEIRANome do Docente: ANTÓNIO VIEIRANome do Docente: ANTÓNIO VIEIRANome do Docente: ANTÓNIO VIEIRA                

Organização de eventos científicos Organização de eventos científicos Organização de eventos científicos Organização de eventos científicos  
[1] Conceção e Condução do Workshop sobre “Gestão e Desenvolvimento de 
Carreira”; Isvouga, 19.Set.2019. 
 
[2] Conceção e Condução da Aula Aberta sobre “Gestão e Desenvolvimento de 
Carreira”; ISCET, 14.Nov.2019. 
 
[3] Tutorias aos Alunos do Mestrado em Gestão de Empresas sobre o 
“Curriculum Vitae”; Isvouga, Jan-Fev.2020. 
 
[4] Conceção e Condução da Aula Aberta sobre “Gestão Estratégica de Recursos 
Humanos”; Isvouga, 06.Mar.2020. 

    
ParticipParticipParticipParticipação em aação em aação em aação em atividades técnicastividades técnicastividades técnicastividades técnicas  

[1] Condução do Estudo sobre as “Práticas e Políticas de Remuneração: 
Equidade Interna e Externa e Política Salarial” de uma empresa de 
Metalomecânica. 

   

Orientação de Estágios/dissertações ou Projetos conducentes a Grau Orientação de Estágios/dissertações ou Projetos conducentes a Grau Orientação de Estágios/dissertações ou Projetos conducentes a Grau Orientação de Estágios/dissertações ou Projetos conducentes a Grau     
[1] Orientação de estágios curriculares. 
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[2] Orientador da Dissertação de Mestrado sobre “Gestão e Desenvolvimento de 
Carreiras nas Organizações”; da Aluna do Mestrado em Gestão de Empresas do 
Isvouga, Cátia Sofia Pinho Seixas. 

[3] Orientador da Dissertação de Mestrado sobre “Gestão de Projetos de TICs 
em Regime de Teletrabalho”; do Aluno do Mestrado em Gestão de Empresas do 
Isvouga, Frederico António Lopes Teixeira. 

 
Nome do Docente: AUGUSTO RÊGONome do Docente: AUGUSTO RÊGONome do Docente: AUGUSTO RÊGONome do Docente: AUGUSTO RÊGO                

Participação em projetos de investigação aplicada Participação em projetos de investigação aplicada Participação em projetos de investigação aplicada Participação em projetos de investigação aplicada                 
[1] Rachador de lenha. 

[2] Sistema de recolha e valorização de amêndoa (execução do projeto e teste 
em situação real). 

[3] Sistema inteligente de distribuição de adubo (execução do projeto e teste em 
situação real). 

[4] Estudo de um sistema de descasque de amêndoa. 

Outros indicadores (por ex: revisão de artigos; editor de revistas, moderador de painéis Outros indicadores (por ex: revisão de artigos; editor de revistas, moderador de painéis Outros indicadores (por ex: revisão de artigos; editor de revistas, moderador de painéis Outros indicadores (por ex: revisão de artigos; editor de revistas, moderador de painéis 
de debate, participação em órgãos de gestão de debate, participação em órgãos de gestão de debate, participação em órgãos de gestão de debate, participação em órgãos de gestão científica,científica,científica,científica,…………)  )  )  )                  

[1] Membro do júri maiores de 23.  

ParticipaçParticipaçParticipaçParticipação em aão em aão em aão em atividades técnicas tividades técnicas tividades técnicas tividades técnicas                 
[1] Projetos industriais: Ante projeto; desenvolvimento e projeto;  reengenharia 
de equipamentos diversos; pré streching, implementação de lay-out; outros 
projetos. 
 
[2] Gestão: Coordenação de equipas; planeamento da produção; preparação de 
trabalho; definição de indicadores; objetivos; estabelecimento de budget; 
orçamentação; melhoria continua; gestão de produção. 
 
[3] Manutenção: gestão de equipas multidisciplinares; implementação de 
sistemas de gestão da manutenção RCM e TPM; definição de indicadores; OEE; 
reengenharia de equipamentos; gestão de stocks; elaboração de planos de 
manutenção; gestão de equipamentos; tratamento de dados. 
 
[4] Formador no Cenfim. 

 
Orientação de Estágios/dissertações ou Projetos conducentes a Grau Orientação de Estágios/dissertações ou Projetos conducentes a Grau Orientação de Estágios/dissertações ou Projetos conducentes a Grau Orientação de Estágios/dissertações ou Projetos conducentes a Grau     

[1] Orientação de estágios curriculares. 
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Nome do DoceNome do DoceNome do DoceNome do Docente: CARLA MARQUESnte: CARLA MARQUESnte: CARLA MARQUESnte: CARLA MARQUES                

 ORCID: ORCID: ORCID: ORCID: 0000-0002-5516-7356    CIENCIA ID: CIENCIA ID: CIENCIA ID: CIENCIA ID: 9113-4F86-09CC 
 
                                        
Artigos aceites em outro tipo de publicações Artigos aceites em outro tipo de publicações Artigos aceites em outro tipo de publicações Artigos aceites em outro tipo de publicações     

[1] O dano dos bens arqueológicos em contexto museológico: referências 
jurídico-penais. 

 
Livros ou capítulos dLivros ou capítulos dLivros ou capítulos dLivros ou capítulos de livros publicados e livros publicados e livros publicados e livros publicados     

[1] Marques, C. (2020). A Tutela jurídico-administrativa do património cultural. 
Em especial, os Museus.  

 
Participação em Júris de provas conducentes a grau Participação em Júris de provas conducentes a grau Participação em Júris de provas conducentes a grau Participação em Júris de provas conducentes a grau                 

[1]   2020 - Arguente nas Provas de Doutoramento em Estudos do Património de 
Filipa Neves Iglésias Rosas, subordinadas ao tema «A presença do património 
cultural imaterial na obra de Amadeo de Souza-Cardoso», Faculdade de Letras 
da Universidade do Porto. 
 

[2] 2019 - Arguente no Projeto de Tese de Doutoramento em Estudos do 
Património de Raphael João Hallack Fabrino, subordinado ao tema «O 
Património Cultural Imaterial: celebrações da Semana Santa nas cidades de São 
João Del Rei e Braga», Faculdade de Letras da Universidade do Porto. 

[3] 2019 - Presidente de júri do Projeto de Tese de Doutoramento em Estudos 
do Património de Aurélio Paulo Barradas, subordinado ao tema «Redes 
"produtivas" - uma proposta de modelo de gestão para as redes de 
equipamentos patrimoniais/culturais», Faculdade de Letras da Universidade do 
Porto. 

OrganizaçOrganizaçOrganizaçOrganização de eventos científicos ão de eventos científicos ão de eventos científicos ão de eventos científicos     
[1] Outubro 2019    - Participação na organização da Comemoração dos 25 anos 
do Ensino da Museologia na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. 

    
PPPParticipação em aarticipação em aarticipação em aarticipação em atividades técnicas tividades técnicas tividades técnicas tividades técnicas                 

[1] Marques, C. (2019). Palestra «A circulação de bens culturais na União 
Europeia: Enquadramento jurídico», no âmbito do Doutoramento em Estudos 
do Património, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. 06/12/2019.  
 

  Orientação de Estágios/dissertações ou Projetos conducentes a Grau Orientação de Estágios/dissertações ou Projetos conducentes a Grau Orientação de Estágios/dissertações ou Projetos conducentes a Grau Orientação de Estágios/dissertações ou Projetos conducentes a Grau     
[1] 2020 -2023 - Orientadora de Diana Sousa Soares da Silva, Doutoramento em 
Estudos do Património subordinado ao tema «Testemunhos do "século cristão" 
na saúde nipónica: Contributos para a gestão do risco de perda», Faculdade de 
Letras da Universidade do Porto. 

[2] 2020-2023 - Coorientadora de Daniel Caetano Roupinho Inoque, 
Doutoramento em História de África Contemporânea (II edição), subordinado ao 
tema «Crises, Ruturas e/ou Mudanças nas conceções Museais na África 
Subsariana: Um Panorama da África Austral com enfoque aos "Museus 
Moçambicanos", 1836-2109», Universidade Pedagógica de Maputo, Faculdade 
de Ciências Sociais e Filosofia. 
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Nome do Docente: CARLOS QUELHAS MARTINSNome do Docente: CARLOS QUELHAS MARTINSNome do Docente: CARLOS QUELHAS MARTINSNome do Docente: CARLOS QUELHAS MARTINS                

ORCID: ORCID: ORCID: ORCID: 0000-0001-6492-1587    CIENCIA ID:CIENCIA ID:CIENCIA ID:CIENCIA ID: 0916-6BEF-01E6 
  
CENTROS DE INVESTIGAÇÃOCENTROS DE INVESTIGAÇÃOCENTROS DE INVESTIGAÇÃOCENTROS DE INVESTIGAÇÃO: CEPESE; CETRAD, U3Is; CEOS    
          
ParticiParticiParticiParticipação em projetpação em projetpação em projetpação em projetos de investigação aplicada os de investigação aplicada os de investigação aplicada os de investigação aplicada                 

[1] Investigador na linha de investigação “Contabilidade e fiscalidade”.  
 
[2] Investigador no grupo de investigação “Empreendedorismo e estratégia 
empresarial”. 
 
[3] Investigador no grupo de investigação “Mercado e Finanças”. 

  
Apresentação de artigosApresentação de artigosApresentação de artigosApresentação de artigos    em conferências com livro de aem conferências com livro de aem conferências com livro de aem conferências com livro de atas e/ou publicação associada  tas e/ou publicação associada  tas e/ou publicação associada  tas e/ou publicação associada       

[1] Martins, C.Q. (2019). .Os Benefícios Fiscais do Imposto Industrial à Economia 
Angolana. XVII Congresso Internacional de Contabilidade e Auditoria (CICA) – 
Organização ISCAP - OCC, novembro 2019. Em co-autoria. 

Participação em Júris de provas conducentes a grau Participação em Júris de provas conducentes a grau Participação em Júris de provas conducentes a grau Participação em Júris de provas conducentes a grau                 
[1] Membro do júri das defesas de estágio/projeto da Licenciatura em 
Contabilidade, alunos do ano letivo 2019/2020 (2º semestre) – 1 Aluna. 
 
[2] Membro do júri das defesas de estágio/projeto da Licenciatura em 
Contabilidade, alunos do ano letivo 2018/2019 (realizadas em setembro de 
2019) – 8 Alunas. 
 
[3] Membro de Júri de provas de Mestrado (IPCA – 2 Provas) 
 
[4] Membro de Júri de Provas de Atribuição de Título de Especialista em 
Contabilidade e Fiscalidade – 3 Provas)  

  

Organização de eventos científicos Organização de eventos científicos Organização de eventos científicos Organização de eventos científicos     
[1] Organização de Formação Acredita OCC “SAF-T PT da Contabilidade” e 
“Encerramento de Contas 2019” no ISVOUGA. 
 

Outros indicadores (por ex: revisão de artigos; editor de revistas, moderador de painéis Outros indicadores (por ex: revisão de artigos; editor de revistas, moderador de painéis Outros indicadores (por ex: revisão de artigos; editor de revistas, moderador de painéis Outros indicadores (por ex: revisão de artigos; editor de revistas, moderador de painéis 
de debate, participação em órgãos de gestão científica,….)  de debate, participação em órgãos de gestão científica,….)  de debate, participação em órgãos de gestão científica,….)  de debate, participação em órgãos de gestão científica,….)                  

[1] Revisor da revista PJFMA. 

[2] Membro CTC. 

[3] Coordenador da linha de investigação “Contabilidade e fiscalidade”. 

[4] Coordenador da licenciatura em contabilidade no Isvouga. 
    
[5] Membro do júri maiores de 23.  
 
[6] Membro da Comissão Científica - XVII Congresso Internacional de 
Contabilidade e Auditoria (CICA) – Organização ISCAP e OCC – Porto 
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[7] Revisor de 6 Artigos - XVII Congresso Internacional de Contabilidade e 
Auditoria (CICA) – Organização ISCAP e OCC – Porto 
 
[8] Arguente de 1 artigo - XVII Congresso Internacional de Contabilidade e 
Auditoria (CICA) – Organização ISCAP e OCC – Porto 
 
[9] Moderador - XVII Congresso Internacional de Contabilidade e Auditoria 
(CICA) – Organização ISCAP e OCC – Porto 

 
Publicação de artigos de índole técnica  Publicação de artigos de índole técnica  Publicação de artigos de índole técnica  Publicação de artigos de índole técnica      

[1] Autor do Manual “Preparação do mapa fluxos de caixa” – manual utilizado na 
Formação à Distância da OCC para o Ano de 2019, novembro 2019. Ordem dos 
Contabilistas Certificados – OCC. 

[2] Autor do Manual “Pressuposto do Acréscimo: NCRF 19 e NCRF 20” – manual 
utilizado na Formação Presencial e à Distância da OCC para o Ano de 2019, 
novembro 2019, Ordem dos Contabilistas Certificados – OCC. 

[3] Autor do Manual “SAF-T PT da Contabilidade” – Filosoft e CQM 

[4] Autor do Manual de Formação “Encerramento de Contas 2019” – Filosoft e 
CQM 

[5] Autor do Manual de Formação “Ativos Biológicos” – CQM 

[6] Autor do Manual de Formação “Investimentos Financeiros e MEP” – CQM 

[7] Autor do Manual de Formação “Dissolução e Liquidação de Sociedades” – 
APECA 

[8] Autor do Manual de Formação “Gestão Financeira” Empresa Terceira  

[9] Autor do Manual de Formação “Contabilidade de Gestão” – Empresa Terceira 

[10] Autor Manual RETGS – Empresa Terceira 

 
Participação em atividades técnicas Participação em atividades técnicas Participação em atividades técnicas Participação em atividades técnicas                 

[1] Elaboração de relatórios colegiais para Tribunal (10 Relatórios) 

[2] Formador da OCC. (9 formações reuniões livre, 1 formação segmentada e 1 
formação à distância) 
 
[3] Formação na APECA (4 formações) 
 
[4] Formação na CQM (5 formações) 
 
[5] Formação Filosoft (3 formações) 
 
[6] Formação Empresas Terceiras (4 formações)  

 
Orientação de Estágios/dissertações ou Projetos conducentes Orientação de Estágios/dissertações ou Projetos conducentes Orientação de Estágios/dissertações ou Projetos conducentes Orientação de Estágios/dissertações ou Projetos conducentes a Grau a Grau a Grau a Grau     

[1] Orientação de estágios curriculares. 
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Nome do Docente: CARLOS ALVESNome do Docente: CARLOS ALVESNome do Docente: CARLOS ALVESNome do Docente: CARLOS ALVES                

ORCID: ORCID: ORCID: ORCID: 0000-0002-5446-1932    CIENCIA ID: CIENCIA ID: CIENCIA ID: CIENCIA ID: --- 
 
CENTROS DE INVESTIGAÇÃO: CENTROS DE INVESTIGAÇÃO: CENTROS DE INVESTIGAÇÃO: CENTROS DE INVESTIGAÇÃO: U3Is 
                  
Organização de eventos científicos Organização de eventos científicos Organização de eventos científicos Organização de eventos científicos     

[1] Organização de uma «aula aberta» com a participação de alunos de duas 
turmas, ex-alunos e algumas pessoas exteriores ao ISVOUGA. A aula aberta 
contou com a participação da Professora Edna Bedani, Diretora de RH do maior 
hospital da América Latina, Diretora de Formação da Associação Brasileira de 
RH, considerada a décima quinta executiva mais conhecida no Brasil no domínio 
de RH. 

    
Orientação deOrientação deOrientação deOrientação de    Estágios/dissertações ou ProjeEstágios/dissertações ou ProjeEstágios/dissertações ou ProjeEstágios/dissertações ou Projetos conducentes a Grau tos conducentes a Grau tos conducentes a Grau tos conducentes a Grau     

[1] Orientação de estágios curriculares. 
 

 

Nome do Docente: FERNANDO CARVALHO COSTANome do Docente: FERNANDO CARVALHO COSTANome do Docente: FERNANDO CARVALHO COSTANome do Docente: FERNANDO CARVALHO COSTA            

PPPParticipação em articipação em articipação em articipação em aaaatividades técnicastividades técnicastividades técnicastividades técnicas    
[1] Elaboração de diversos relatórios de perícia no âmbito económico e social. 
 
[2] Elaboração de diversos estudos económico financeiros, tais como: 
       2.1. Avaliação de empresas; 
       2.2. Planos de negócios. 
 
[3] Vice-Presidente do Conselho Fiscal de Instituição Bancária Nacional e 
consequentes relatórios de avaliação de desempenho dos órgãos de gestão 
assim como no âmbito da prestação de contas anuais.  

    
   
Nome do Docente: JOÃO PEDRO SOUSANome do Docente: JOÃO PEDRO SOUSANome do Docente: JOÃO PEDRO SOUSANome do Docente: JOÃO PEDRO SOUSA    

      
CENTROS DE INVESTIGAÇÃO:  CENTROS DE INVESTIGAÇÃO:  CENTROS DE INVESTIGAÇÃO:  CENTROS DE INVESTIGAÇÃO:  U3Is, CEPESE               
           

Participação em Júris de provas conducentes a grauParticipação em Júris de provas conducentes a grauParticipação em Júris de provas conducentes a grauParticipação em Júris de provas conducentes a grau   
[1]   Júri/Arguente em Dissertação/ Relatório de Estágio/Projeto de Mestrado. 

 
Outros indicadores (por ex: revisão de artigos; editor de revistas, moderador de painéis Outros indicadores (por ex: revisão de artigos; editor de revistas, moderador de painéis Outros indicadores (por ex: revisão de artigos; editor de revistas, moderador de painéis Outros indicadores (por ex: revisão de artigos; editor de revistas, moderador de painéis 
de debde debde debde debate, participação em órgãos de gestão científica,….)ate, participação em órgãos de gestão científica,….)ate, participação em órgãos de gestão científica,….)ate, participação em órgãos de gestão científica,….)    

[1] Coordenador da LMPRP. 
 
[2] Revisor da revista IJMCNM. 
 
[3] Membro do júri maiores de 23.  

  

Orientação de Estágios/dissertações ou Projetos conducentes a Grau Orientação de Estágios/dissertações ou Projetos conducentes a Grau Orientação de Estágios/dissertações ou Projetos conducentes a Grau Orientação de Estágios/dissertações ou Projetos conducentes a Grau     
[1] Orientação de estágios curriculares. 
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Nome do Docente: JOAQUIM COSTANome do Docente: JOAQUIM COSTANome do Docente: JOAQUIM COSTANome do Docente: JOAQUIM COSTA                

ORCID: ORCID: ORCID: ORCID: orcid.org/0000-0001-8605-5309.     
 
CENTROS DE INVESTIGAÇÃO:  CENTROS DE INVESTIGAÇÃO:  CENTROS DE INVESTIGAÇÃO:  CENTROS DE INVESTIGAÇÃO:  U3Is                                                                            
            
       
Orientação de Estágios/dissertações ou Projetos conducentes a Grau Orientação de Estágios/dissertações ou Projetos conducentes a Grau Orientação de Estágios/dissertações ou Projetos conducentes a Grau Orientação de Estágios/dissertações ou Projetos conducentes a Grau     

[1] Orientação de estágios curriculares. 

 

Nome do Docente: JORGE REMONDESNome do Docente: JORGE REMONDESNome do Docente: JORGE REMONDESNome do Docente: JORGE REMONDES                

ORCID: ORCID: ORCID: ORCID: 0000-0002-5259-4379     CIENCIA ID: CIENCIA ID: CIENCIA ID: CIENCIA ID: 2B12-E987-2233 
    
CENTROS DE INVESTIGAÇÃO:CENTROS DE INVESTIGAÇÃO:CENTROS DE INVESTIGAÇÃO:CENTROS DE INVESTIGAÇÃO:  CETRAD, U3Is; CEPESE. 
          
Artigos Aceites em publicações indexadas Artigos Aceites em publicações indexadas Artigos Aceites em publicações indexadas Artigos Aceites em publicações indexadas     

[1] Ribeiro, D. J. T; Laranjeira, E. & Remondes, J. (2019) Creation of the 
'Happiness 360º' Model: Qualitative Analysis from Survey Responses, Fronteiras: 
Journal of Social, Technological and Environmental Science 8, 1: 93 - 112. doi: 
10.21664/2238-8869.2019v8i1.p93-112 SCOPUS. 
 
[2] Remondes, Jorge (2019). Applied Marketing in Tourism and Communication 
in Social Networks (Web of Science). International Journal of Marketing, 
Communications and New media: 1-4. Web of Science. 

[3] Remondes, J.; Cardoso, L.; Marques, I. & Morand, J. C. (2019). Impacts 
Caused by the Tourism Marketing (Web of Science). International Journal of 
Marketing, Communications and New media: 1-6. Web of Science. 

[4] Remondes, Jorge (2019). Internal Marketing, Communication and Leadership 
(Web of Science). International Journal of Marketing, Communications and New 
media: 1-4. Web of Science. 

[5] Lamas, M.; Marques, C.; Rodrigues, A.; Fernández, L. & Remondes, Jorge 
(2020). Marketing, Entrepreneurship and Innovation in the Digital Era (Web of 
Science). International Journal of Marketing, Communications and New media: 
1-5. Web of Science. 

[6] Castro, P. A.; Temer, A. C.; Silva, M. H. C. & Remondes, J. (2020). Pesquisa 
Qualitativa, Comunicação e Gestão de Propostas de Valor (Web of 
Science). International Journal of Marketing, Communications and New media: 
1-5. Web of Science. 

[7] Claro, J. A..; Amaral, I,; Remondes, J. & Madeira, P. (2020). Social Media 
Marketing: Strategies, practices and social impacts (Web of 
Science). International Journal of Marketing, Communications and New media: 
1-5. Web of Science. 
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Artigos aceites em outro tipo de publicações Artigos aceites em outro tipo de publicações Artigos aceites em outro tipo de publicações Artigos aceites em outro tipo de publicações     
[1] Ribeiro, D.; Remondes, J. & Costa, A. P. (2019). Government Communication: 
The Case Of The Ministry Of Happiness Of The United Arab Emirates. Ámbitos – 
Revista Internacional de Comunicación. 
 
[2] Coelho, Sofia; Remondes, Jorge; Costa, António Pedro (2019). O Perfil do 
Enoturista da Quinta da Gaivosa. Paper presented in CIAIQ2019 - Investigação 
Qualitativa em Ciências Sociais//Investigación Cualitativa en Ciencias Sociales, 
509-519. 

Livros ou caLivros ou caLivros ou caLivros ou capítulos de livros publicados pítulos de livros publicados pítulos de livros publicados pítulos de livros publicados     
[1] Ribeiro, Diamantino; Costa, António Pedro., Remondes, Jorge 
(2020).Government Communication - The Dubai and United Arab Emirates 
Ministry of Happiness: The Objective of the Creation of the Ministry of 
Happiness – Content Analysis, In book: Computer Supported Qualitative 
Research, Springer, pp. 226-238. ISI, SCOPUS. 
 
[2] Remondes, J. (2020) (coord) Marketing Digital & E-Commerce: Web Analytics 
e Métricas para Redes Sociais. Editora Psicosoma: Viseu. 

[3] Remondes, J. (2019) Democratização da Informação e Comunicação: O 
Consumo Informativo Digital. In Abreu, J. (coord) Inteligência Territorial. Santo 
Tirso: Edioteque. 

[4] Ribeiro, Diamantino; Remondes, Jorge; Costa, António Pedro (2019). ESTUDO 
DE CASO SOBRE A COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL RELATIVA À CRIAÇÃO DO 
MINISTÉRIO DA FELICIDADE DO DUBAI E DOS EMIRADOS ÁRABES UNIDOS, in 
Book, Ciências Sociais Aplicadas: Entendendo as Necessidades da Sociedade 2, 
Atena Editora, pp. 29-44. ISI 

[5] Ribeiro, Diamantino; Costa, António Pedro., Remondes, Jorge (2019). A 
COMUNICAÇÃO DO MINISTÉRIO DA FELICIDADE DO DUBAI E DOS EMIRADOS 
ÁRABES UNIDOS NO ANO 2016, In book: Comunicação, Redes Sociais e a 
Produção Jornalística, Atena Editora, pp-53- 74. ISI 

Participação em projetos de investigação aplicada Participação em projetos de investigação aplicada Participação em projetos de investigação aplicada Participação em projetos de investigação aplicada                 
[1] Investigador no grupo de investigação “Empreendedorismo e estratégia 

empresarial”.   
  
 Participação em Júris de provas conducentes a grau Participação em Júris de provas conducentes a grau Participação em Júris de provas conducentes a grau Participação em Júris de provas conducentes a grau                 

[1] 2019: Vogal do Relatório de Estágio de Cristina Sousa, apresentado no 
Instituto Superior de Entre Douro e Vouga (ISVOUGA) para a obtenção do grau 
de mestre em Gestão.  
 
[2] 2019: Arguente da Dissertação de Mestrado em Marketing “Negative 
customer experience in lifestyle hotels”, apresentada por Vítor Pratte na 
Faculdade de Economia (FEP) da Universidade do Porto, sob a orientação da 
Prof.ª Doutora Amélia Brandão. 
 
[3] 2019: Arguente do Relatório de Estágio do Mestrado em Marketing 
“Dashboard – Indicadores de Comunicação Interna”, apresentado por Maria 
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Águeda Bessa na Faculdade de Economia (FEP) da Universidade do Porto, sob a 
orientação da Prof.ª Doutora Amélia Brandão. 
 
[4] 2019: Arguente da Dissertação de Mestrado em Assessoria de Administração, 
“A influência das redes sociais nas atitudes e intenções de fumar de estudantes 
do ensino superior”, apresentada por Sara Raquel Alves no Instituto Superior de 
Contabilidade e Administração (ISCAP) do Instituto Politécnico do Porto, sob a 
orientação do Prof. Especialista Paulo Gonçalves e da Prof.ª Doutora Isabel 
Ardions. 
 
[5] 2019: Arguente da Dissertação de Mestrado em Marketing sobre A utilização 
da publicidade em websites de redes sociais, apresentada por Susana Alvarez no 
Instituto Superior de Contabilidade e Administração (ISCA) da Universidade de 
Aveiro, sob a orientação da Prof.ª Doutora Dora Simões. 
 
[6] 2019: Arguente do Relatório de Estágio do Mestrado em Marketing sobre 
Marketing Digital em Empresas Business-to-Business, apresentado por Bárbara 
Pereira no Instituto Superior de Contabilidade e Administração (ISCA) da 
Universidade de Aveiro, sob a orientação da Prof.ª Doutora Valentina Chkoniya. 
 
[7] 2019: Arguente do Relatório de Estágio do Mestrado em Direção Comercial e 
Marketing, Âme Moi: uma nova estratégia de marketing digital apresentado por 
Sandra Isabel Sousa Bessa no Instituto Superior de Gestão e Administração 
(ISAG), sob a orientação do Prof. Doutor Jorge Lopes. 

  
Organização de eventos científicos Organização de eventos científicos Organização de eventos científicos Organização de eventos científicos     

[1] 24ª Isvouga Marketing Session. 
 
[2] 2ª Conferência Marketing Digital Centro e Norte de Portugal 

 
Outros indicadores (por ex: revisão de artigos; editor de revistas, moderador de painéis Outros indicadores (por ex: revisão de artigos; editor de revistas, moderador de painéis Outros indicadores (por ex: revisão de artigos; editor de revistas, moderador de painéis Outros indicadores (por ex: revisão de artigos; editor de revistas, moderador de painéis 
de debate, participação em órgãos de gestão científica,….)  de debate, participação em órgãos de gestão científica,….)  de debate, participação em órgãos de gestão científica,….)  de debate, participação em órgãos de gestão científica,….)                  

[1] Editor da revista IJMCNM. 
1.1 Vol 7, Nº 13 (2019) 
1.2 Nº 6 (2020) Special Issue MEI 
1.3 N0 7 (2020) Special Issue QRMCNM 
1.4 Nº 8 (2020) Special Issue SMM 
1.5 Vol 8, Nº 14 

 
[2] Revisor da revista PJFMA. 
 
[3] Revisor da Âmbitos - Revista Internacional de Comunicación. 
 
[4] Membro da Comissão Científica da Atlântico Business Summit 2019. 
 
[5] Membro da Comissão Científica da Atlântico Business Summit 2020. 
 
[6] Membro do júri maiores de 23.  
 



Relatório Anual 2019/20202019/20202019/20202019/2020    

 

23 | P á g i n a  

 

[7] 2019 - Membro do júri da 3ª edição do Tourism Explorers, iniciativa do 
Turismo de Portugal e da Fábrica de Startups. 
 
[8] 2019: Membro | Conference Program Committee at the 19th Portuguese 
Association of Information, Systems Conference. Lisbon: NOVA Information 
Management School. 
 
[9] 2019: Apresentação sobre Marketing Digital, nas I Jornadas Internacionais 
Capital do Móvel. Associação Empresarial de Paços de Ferreira (AEPF). 
 
[10] 2019: Apresentação sobre Marketing Digital e Redes Sociais no âmbito da 
UC de Estudos de Caso em Gestão de Vendas e Marketing do CTeSP em Gestão 
de Vendas e Marketing do Instituto Superior de Ciências Empresariais e do 
Turismo (ISCET). Porto 
 
[11] 2019: Apresentação sobre Marketing Digital nas âmbito da sessão de 
encerramento do Projeto Minho Export, promovido pela In.Cubo e TecMinho. 
Arcos de Valdevez. 
 
[12] 2019: Apresentação sobre Comunicação Social/Redes Sociais nas SMF Youth 
Talks organizadas pelo Gabinete de Juventude do Município de Santa Maria da 
Feira. 

 
Publicação de artigos de índole técnica  Publicação de artigos de índole técnica  Publicação de artigos de índole técnica  Publicação de artigos de índole técnica      

[1] Remondes, J. (2019). Marketing DigitalMarketing DigitalMarketing DigitalMarketing Digital. In Jardim, J. & Franco, J. E. Dicionário 
de Educação para o Empreendedorismo, pp. 495-496. Lisboa: Gradiva. 
 
[2] Remondes, J. (2019) Marketing de Conteúdos: Da Interação à Fidelização. 
Briefing, Ano XI, Nº 117 
  

Participação em aParticipação em aParticipação em aParticipação em atividadetividadetividadetividades técnicas s técnicas s técnicas s técnicas                 
[1] Supervisão de um estágio no MKT:LAB da LMPRP do ISVOUGA  (entidade 
acolhedora). 
 

Orientação de Estágios/dissertações ou Projetos conducentes a Grau Orientação de Estágios/dissertações ou Projetos conducentes a Grau Orientação de Estágios/dissertações ou Projetos conducentes a Grau Orientação de Estágios/dissertações ou Projetos conducentes a Grau     
[1] Orientação de estágios curriculares da LMPRP. 
 
[2] 2019- Orientação de um Relatório de Estágio do Mestrado em Gestão de 
Cristiana Sousa. 

 
Nome do Docente: JOSÉ ALBERTO BAÈRE DE FARIA CAMPOS NEVESNome do Docente: JOSÉ ALBERTO BAÈRE DE FARIA CAMPOS NEVESNome do Docente: JOSÉ ALBERTO BAÈRE DE FARIA CAMPOS NEVESNome do Docente: JOSÉ ALBERTO BAÈRE DE FARIA CAMPOS NEVES                

Participação em projetos de I&D Participação em projetos de I&D Participação em projetos de I&D Participação em projetos de I&D     
[1] Desde janeiro de 2020 foi estabelecida uma parceria entre o IEP e o 
ISVOUGA para desenvolvimento de projetos de I&D. Neste momento estão em 
curso dois projetos, em fase embrionária: “Avaliação e classificação de sistema 
de produção de calor, por energia elétrica, de elevada eficiência”. 
 
[2] Desde janeiro de 2020 foi estabelecida uma parceria entre o IEP e o ISVOUGA 
para desenvolvimento de projetos de I&D. Neste momento estão em curso dois 
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projetos, em fase embrionária: “Estudo de sistema de monitorização de 
consumos de água em rede de alta”. 
 
[3] Implementação de novos cursos técnicos, formações dirigidas e cursos 
superiores no domínio da engenharia, e engenharia industrial. 

[4] Participação no estudo de viabilidade técnica de desenvolvimento de um 
sistema de análise de perdas de água em sistemas de abastecimento de água da 
rede pública. Parceria com o IEP – em fase de avaliação inicial. 

 
Apresentação de artigos em conferências com livro de atas e/ou publicação associada Apresentação de artigos em conferências com livro de atas e/ou publicação associada Apresentação de artigos em conferências com livro de atas e/ou publicação associada Apresentação de artigos em conferências com livro de atas e/ou publicação associada      

[1] Participação no LOOKCRIM – Looking at Crime: Communities and Physycal 
Spaces (projeto LookCrim (PTDC/DIRDCP/28120/2017) financiado por Fundos 
Nacionais através da FCT Fundação para a Ciência e a Tecnologia I. P.; Jornadas 
“Crime, Espaços e Comunidade”; Evidencias de um mundo em mudança – 
efeitos locais; J.A. Campos Neves - 20/02/2020. Porto 

 
Participação em Júris de provas conducentes Participação em Júris de provas conducentes Participação em Júris de provas conducentes Participação em Júris de provas conducentes a graua graua graua grau    

[1] Participação em júris de Mestrado na UFP.    
 
[2] Participação, enquanto avaliador no programa doutoral em Ciência da 
Informação, especialidade de Sistemas, Tecnologias e Gestão da Informação 
(SiTEGI), da Universidade Fernando Pessoa (julho 2020).  

Outros indicadores (por ex: revisão de artigos; editor de revistas, moderador de painéis Outros indicadores (por ex: revisão de artigos; editor de revistas, moderador de painéis Outros indicadores (por ex: revisão de artigos; editor de revistas, moderador de painéis Outros indicadores (por ex: revisão de artigos; editor de revistas, moderador de painéis 
de debate, participação em órgãos de gestão científica,….)  de debate, participação em órgãos de gestão científica,….)  de debate, participação em órgãos de gestão científica,….)  de debate, participação em órgãos de gestão científica,….)              

[1] Membro do júri maiores de 23.  
 
[2] Membro do júri de projetos de I&D.  
 
[3] Participação na avaliação de projetos de doutoramento na UFP.  

  

Participação em atividades técnicasParticipação em atividades técnicasParticipação em atividades técnicasParticipação em atividades técnicas          
[1] Solicitada (2019) pedido de patente via IPP de dispositivo de produção de 
elementos biológicos de elevado desempenho. Estamos a aguardar resposta ao 
pedido internacional de avaliação ao EPO.   
[2] Cursos técnicos elementares - em elaboração com os serviços de TI do 
ISVOUGA: Curso de introdução à programação para plataformas Android. 
 
[3] Cursos técnicos elementares - em elaboração com os serviços de TI do 
ISVOUGA: Introdução ao Arduino. 
 
[4] Vários artigos de Prospetiva apresentados no quadro da Defesa Nacional 
(AACDN).  
 
[5] Contributo Publico ao Plano Estratégico de Recuperação Económica (agosto 
2020).  
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 Orientação de Estágios/dissertações ou Projetos conducentesOrientação de Estágios/dissertações ou Projetos conducentesOrientação de Estágios/dissertações ou Projetos conducentesOrientação de Estágios/dissertações ou Projetos conducentes    a Grau a Grau a Grau a Grau     
[1] Orientação projeto de desenvolvimento “Estudo de sistemas de produção de 
calor de elevada eficiência energética”.  
 
[2] Orientação projeto de desenvolvimento “Estudo de sistema didático de 
programação de robots manipuladores”. 
 
[3] Orientação projeto de desenvolvimento “Análise de implementação de 
sistema automatizado industrial”. 

[4] Participação e acompanhamento de trabalhos de mestrado e doutoramento 
na Universidade Fernando Pessoa, na área de sistemas de informação. 

    
Nome do Docente: JOSÉ RNome do Docente: JOSÉ RNome do Docente: JOSÉ RNome do Docente: JOSÉ RIBEIROIBEIROIBEIROIBEIRO                

 ORCID: ORCID: ORCID: ORCID: 0000-0002-2719-3573    CIENCIA ID: CIENCIA ID: CIENCIA ID: CIENCIA ID: 1E1C-1A61-FCD5       
            
Artigos aceites em outro tipo de publicações Artigos aceites em outro tipo de publicações Artigos aceites em outro tipo de publicações Artigos aceites em outro tipo de publicações     

[1] Artigo com o título “O Leasing e a Assimetria de Informação – Um Estudo 
Empírico no Setor do Transporte Rodoviário de Mercadorias em Portugal”. 
Revista Contabilidade & Gestão nº 16 da OCC - Março 2015. 

 
Participação em projetos de I&D Participação em projetos de I&D Participação em projetos de I&D Participação em projetos de I&D     

[1] Participação no projeto de I&D com o nº 11426 da empresa Lapa Studio, Lda, 
no âmbito do programa PT2020. A participação consistiu na verificação 
documental do investimento realizado e consequente emissão de declaração de 
despesa de investimento validada pelo CC, a qual confirma a realização das 
despesas de investimento e a sua correta contabilização.   

Participação em projetos de investigaçãoParticipação em projetos de investigaçãoParticipação em projetos de investigaçãoParticipação em projetos de investigação    aplicadaaplicadaaplicadaaplicada          
[1] Trabalho que se debruça sobre o seguinte tema "Analisar a perceção dos 
estudantes relativamente às aulas nos diferentes momentos (aulas presenciais 
vs. online). 
Este trabalho está ainda a ser elaborado.  

 
Apresentação de artigos em conferêApresentação de artigos em conferêApresentação de artigos em conferêApresentação de artigos em conferências com livro de atas e/ou publicação associada  ncias com livro de atas e/ou publicação associada  ncias com livro de atas e/ou publicação associada  ncias com livro de atas e/ou publicação associada              

[1] Trabalho com o título "A experiência profissional e o domínio das 
competências tecnológicas nos profissionais de contabilidade". 
Este trabalho foi aceite para ser apresentado no congresso internacional da 
AECA que vai decorrer nos dias 17 e 18 de setembro. 

 
Outros indicadores (por ex: revisão de artigos; editor de revistas, moderador de painéis Outros indicadores (por ex: revisão de artigos; editor de revistas, moderador de painéis Outros indicadores (por ex: revisão de artigos; editor de revistas, moderador de painéis Outros indicadores (por ex: revisão de artigos; editor de revistas, moderador de painéis 
de debate, participação em órgãos de gestão científica,….)de debate, participação em órgãos de gestão científica,….)de debate, participação em órgãos de gestão científica,….)de debate, participação em órgãos de gestão científica,….)     

[1] Participação em júri da avaliação de projetos FINICIA junto dos alunos da 
LEGI (Licenciatura de Engenharia e Gestão Industrial) na ESEIG no ano letivo de 
2017/2018.  

  
Participação em atividades técnicasParticipação em atividades técnicasParticipação em atividades técnicasParticipação em atividades técnicas  

[1] Gerente e diretor técnico no escritório de contabilidade (Eugeconta, Lda). 
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[2] Elaboração de material de natureza didática, nomeadamente powerpoints, 
cadernos de exercícios, entre outros, para partilha com os estudantes do 
ISVOUGA. 

 

Nome do Docente: JOSÉ CARLOS MARTINSNome do Docente: JOSÉ CARLOS MARTINSNome do Docente: JOSÉ CARLOS MARTINSNome do Docente: JOSÉ CARLOS MARTINS                

ORCID: ORCID: ORCID: ORCID: 0000-0003-0054-5265    CIENCIA ID: CIENCIA ID: CIENCIA ID: CIENCIA ID: 3e14-989c-5d7b 
             
CECECECENTROS DE INVESTIGAÇÃO:NTROS DE INVESTIGAÇÃO:NTROS DE INVESTIGAÇÃO:NTROS DE INVESTIGAÇÃO: U3Is, CEPESE        
         
Artigos aceites em outro tipo de publicações Artigos aceites em outro tipo de publicações Artigos aceites em outro tipo de publicações Artigos aceites em outro tipo de publicações     

[1] Martins, J.C. (2020). Key Performance Indicators em Hotéis de Cinco Estrelas. 
No âmbito da unidade Curricular de Metodologia de Investigação em Turismo no 
Mestrado em Gestão e Planeamento em Turismo, Universidade de Aveiro. 

    
Participação em projetos de investigação aplicada Participação em projetos de investigação aplicada Participação em projetos de investigação aplicada Participação em projetos de investigação aplicada                 

[1] Mestrado em Gestão e Planeamento em Turismo, Universidade de Aveiro.  
 
[2] Doutorando na Universidade de Aveiro. 

  
ApresentaçãoApresentaçãoApresentaçãoApresentação    de artigos em conferências com livro de actas e/ou publicação associada  de artigos em conferências com livro de actas e/ou publicação associada  de artigos em conferências com livro de actas e/ou publicação associada  de artigos em conferências com livro de actas e/ou publicação associada       

[1] Investigador no grupo de investigação “Contabilidade e Fiscalidade”: O 
Problema da Capitalização das Empresas Portuguesas (U3Is). 
 
[2] Investigador no grupo de investigação “Mercado e Finanças” (U3Is). 
 

Participação em Júris de provas conducentes a grau Participação em Júris de provas conducentes a grau Participação em Júris de provas conducentes a grau Participação em Júris de provas conducentes a grau                 
[1] Participação em Júris: arguência na apresentação de projetos finais de curso.  

 
  Outros indicadores (por ex: revisão de artigos; editor de revistas, moderador de painéisOutros indicadores (por ex: revisão de artigos; editor de revistas, moderador de painéisOutros indicadores (por ex: revisão de artigos; editor de revistas, moderador de painéisOutros indicadores (por ex: revisão de artigos; editor de revistas, moderador de painéis    
de debate, participação em órgãos de gestão científica,….)  de debate, participação em órgãos de gestão científica,….)  de debate, participação em órgãos de gestão científica,….)  de debate, participação em órgãos de gestão científica,….)                  

[1] Coordenador Departamental da Mobilidade Internacional do ISVOUGA, com 
vista à implementação e promoção do Programa Erasmus+ no ISVOUGA, bem 
como à internacionalização do ISVOUGA. 

[2] Elaboração/redação dos relatórios intercalares e final Erasmus +. 

[3] Orientação de estágios curriculares - CteSP. 

[4] Membro do júri maiores de 23.  
 
Publicação de artigos de índole técnica  Publicação de artigos de índole técnica  Publicação de artigos de índole técnica  Publicação de artigos de índole técnica      

[1] Súmulas de Cálculo Financeiro, 1.º ano de LGE, ISVOUGA. 
 
[2] Súmulas de Cálculo Financeiro, 2.º ano de LC, ISVOUGA. 
 
[3] Súmulas de Gestão Financeira I, 2.º ano de LGE, ISVOUGA. 
 
[4] Súmulas de Gestão Financeira II, 3.º ano de LGE, ISVOUGA. 
 
[5] Súmulas de Gestão Financeira, 2.º ano de LC, ISVOUGA. 
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[6] Súmulas de Economia, 1.º ano de LC, ISVOUGA. 
 
[7] Súmulas de Accounting, Hospitality Operations Management, 1.º semestre, 
Escola de Hotelaria e Turismo do Porto. 
 
[8] Súmulas de Business Initiative & Entrepreneurship, Hospitality Operations 
Management , 2.º semestre, Escola de Hotelaria e Turismo do Porto. 
 
[9] Súmulas de Entrepreneurship – Business Planning, Hospitality Operations 
Management , 3.º semestre, Escola de Hotelaria e Turismo do Porto. 
 
[10] Súmulas de Economic & Financial Analysis in Hospitality, 3.º semestre, 
Escola de Hotelaria e Turismo do Porto. 

  
Participação em atividades técnicas Participação em atividades técnicas Participação em atividades técnicas Participação em atividades técnicas                 

[1] Elaboração de pareceres em ações de tribunal relativas a Avaliação, Partilha, 
Dissolução e Liquidação de Entidades Comerciais, elaboração de análises 
fundamentais e técnicas para financiamentos e diferentes instrumentos 
financeiros, elaboração de relatórios económicos e financeiros e elaboração de 
Planos de Negócio, incluindo os Mapas relativos ao Investimento e às projeções 
financeiras e fiscais para os mais variados setores de atividade: farmacêutico, 
construção, restauração, calçado, peles e comércio a retalho (supermercados, 
padarias, comércio de vestuário). 
  
[2] Certificado “ The New Role of the Educator: Best Practices in Online 
Education” pelo SANTANDER IE AID TO EDUCATION FUND, maio 2020.  

[3] Participação enquanto formador no Programa BEST – Business for Education 
For Smart Tourism do Turismo de Portugal: O Papel dos Indicadores Económicos 
e Financeiros na Hotelaria, Restauração e Turismo 
(http://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/covid-
19/sessoes-best-online/best-online-indicadores-economicos-e-financeiros-08-
jun-2020.pdf) 

[4] Participação enquanto formador no Programa BEST – Business for Education 
For Smart Tourism do Turismo de Portugal: Elaboração do Plano de Negócios em 
Turismo, Hotelaria e Restauração 
(http://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/covid-
19/sessoes-best-online/best-online-elaboracao-do-plano-de-negocios-em-
turismo-hotelaria-e-restauracao-18-mai-2020.pdf) 

[5] Participação enquanto formador no Programa BEST – Business for Education 
For Smart Tourism do Turismo de Portugal: Avaliação e Viabilidade do Plano de 
Negócios em Turismo, Hotelaria e Restauração 
(http://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/covid-
19/sessoes-best-online/best-online-avaliacao-e-viabilidade-do-plano-de-
negocios-em-turismo-25-mai-2020.pdf) 

[6] Participação enquanto formador no Programa BEST – Business for Education 
For Smart Tourism do Turismo de Portugal: O Modelo Canvas e a (Re) Inovação 
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em Turismo, Hotelaria e Restauração 
(http://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/covid-
19/sessoes-best-online/best-online-o-modelo-canvas-e-a-reinvencao-em-
turismo-27-abr.pdf) 

[7] Participação enquanto formador em Formação Executiva do Turismo de 
Portugal: KPIs para Gestão em Hotelaria e Restauração. 
(http://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/capacitacao-
empresarial/formacao-executiva-certificada/feo-kpis-para-gestao-em-hotelaria-
e-restauracao-24-abr.pdf)  

  
Orientação de Estágios/dissertaçõeOrientação de Estágios/dissertaçõeOrientação de Estágios/dissertaçõeOrientação de Estágios/dissertações ou Projetos conducentes a Grau s ou Projetos conducentes a Grau s ou Projetos conducentes a Grau s ou Projetos conducentes a Grau     

[1] Orientação de estágios curriculares – LGE. 

  
Nome do Docente: LETICIA MARQUES COSTANome do Docente: LETICIA MARQUES COSTANome do Docente: LETICIA MARQUES COSTANome do Docente: LETICIA MARQUES COSTA    

    

CENTROS DE INVESTIGAÇÃO:CENTROS DE INVESTIGAÇÃO:CENTROS DE INVESTIGAÇÃO:CENTROS DE INVESTIGAÇÃO: JUSGOV - Escola de Direito da Universidade do Minho 
(Departamento E-Tec), I2J - Faculdade de Direito e de Ciência Política da Universidade 
Lusófona do Porto, U3Is.              
       
Livros ou capítulos de livros publicados Livros ou capítulos de livros publicados Livros ou capítulos de livros publicados Livros ou capítulos de livros publicados     

[1] Costa, L. M. (no prelo), O uso da Inteligência Artificial na aplicação do Direito 
Empresarial, in YearBook 2020 - AI & Robotics (Coord. Maria Miguel Carvalho), 
JUSGOV, Universidade do Minho. 
 
[2] Costa, L. M. (no prelo), A Insolvência de Pessoas Singulares, Almedina, 
Coimbra. 

[3] Costa, L.M. (2019). E-Commerce aplicado à Moda, in Lições de Direito da 
Moda (Coord. LÍGIA ABREU/FRANCISCO PEREIRA COUTINHO), CEDIS Edições. 

Participação em projetos de investigação aplicadaParticipação em projetos de investigação aplicadaParticipação em projetos de investigação aplicadaParticipação em projetos de investigação aplicada          
[1] Investigadora no grupo de investigação “Empreendedorismo e estratégia 
empresarial”. 

 
Participação em Júris de provas conducentes a grauParticipação em Júris de provas conducentes a grauParticipação em Júris de provas conducentes a grauParticipação em Júris de provas conducentes a grau    

[1] Arguente nas Provas de Mestrado em Solicitadoria - Candidata Patrícia 
Gomes dos Santos - "O Processo Especial de Revitalização - o problema da 
indisponibilidade de créditos tributários" - ESTGF - IPP – 2019. 

   
Organização de eventos científicos Organização de eventos científicos Organização de eventos científicos Organização de eventos científicos     

[1] Aula Aberta "O Regime Especial da Insolvência de Pessoas Singulares" (ESTGF 
- IPP - 2020);    

[2] Aulas Abertas no âmbito da Licenciatura em Solicitadoria (ISVOUGA - 2019 e 
2020); 

[3] Organização das III Jornadas de Solicitadoria, "A Igualdade" (ISVOUGA - 
2020); 

[4] Organização da Tertúlia "Saídas Profissionais para Licenciados em 
Solicitadoria" (ISVOUGA - 2019). 
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Outros indicadores (por ex: revisão de artigos; editor de revistas, moderador de painéis Outros indicadores (por ex: revisão de artigos; editor de revistas, moderador de painéis Outros indicadores (por ex: revisão de artigos; editor de revistas, moderador de painéis Outros indicadores (por ex: revisão de artigos; editor de revistas, moderador de painéis 
de debate, participação em órgãos de gestão científica,….)de debate, participação em órgãos de gestão científica,….)de debate, participação em órgãos de gestão científica,….)de debate, participação em órgãos de gestão científica,….)     

[1] Membro do CTC do ISVOUGA.  
 
[2] Membro do júri maiores de 23.  

[3] Orientação de 3 trabalhos de "Projeto Aplicado/Final" da 1.ª edição da Pós-
Graduação em Recursos Humanos e Relações Laborais do ISVOUGA. 

Publicação de artigos de índole técnica  Publicação de artigos de índole técnica  Publicação de artigos de índole técnica  Publicação de artigos de índole técnica      
[1] Elaboração de sumários desenvolvidos para a UC de Direito da Insolvência; 

  

Participação em atividades técnicasParticipação em atividades técnicasParticipação em atividades técnicasParticipação em atividades técnicas  
[1] Organização e Coordenação da Pós-Graduação em Recursos Humanos e 
Relações Laborais, 1.ª edição (ISVOUGA); 
 
[2] Participação no Labour 2030, com a intervenção "Efeitos da declaração de 
insolvência na relação laboral" (Cerejeira Namora e Marinho Falcão - Porto - 
2019). 
 
[3] Coordenadora da Licenciatura em Solicitadoria, no Isvouga.  
 
[4] Elaboração de parecer técnico-jurídicos para a sociedade Constantino 
Fernandes Oliveira&Filhos, S.A. - Sucatas e Ferro - 2019 e 2020 (transmissão de 
participações). 
 
[5] Elaboração de parecer técnico-jurídicos para a sociedade Constantino 
Fernandes Oliveira&Filhos, S.A. - Sucatas e Ferro - 2019 e 2020 (questões 
ambientais). 

  
OrientaçãoOrientaçãoOrientaçãoOrientação    de Estágios/dissertações ou Projetos conducentes a Grau de Estágios/dissertações ou Projetos conducentes a Grau de Estágios/dissertações ou Projetos conducentes a Grau de Estágios/dissertações ou Projetos conducentes a Grau     

[1] Orientações de Mestrado em Direito (ULP - Dra. Joana Pinto - 2019/2020); 
 

[2] Orientações de Mestrado em Direito (ULP - Dra. Sara Sofia Sousa Passos - 
2019/2020); 

[3] Orientações de Mestrado em Direito (ULP - Dra. Alexandra Pinto - 
2019/2020); 

[4] Orientações de Mestrado em Direito (ULP - Dra. Juliana Ferreira dos Santos - 
2019/2020); 

[5] Orientações de Mestrado em Direito (ULP - Dra. Joana Calulu - 2019/2020); 

[6] Co-Orientação de Mestrado em Direito (UPT - Dr. Wilson Martins; e Dr. 
André Defaveri - 2019/2020). 
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Nome do Docente: LUIS MIGUEL SILVANome do Docente: LUIS MIGUEL SILVANome do Docente: LUIS MIGUEL SILVANome do Docente: LUIS MIGUEL SILVA            
    
Participação em atividades técnicasParticipação em atividades técnicasParticipação em atividades técnicasParticipação em atividades técnicas  

[1] Coordenação de auditorias no domínio do controlo financeiro do setor 
público administrativo, bem como de controlo tributário de entidades privadas, 
enquanto dirigente da Inspeção-Geral de Finanças. 
[2] Realização de estudos e pareceres sobre projetos de alteração de legislação, 
designadamente fiscal, bem como sobre a respetiva aplicação prática, na mesma 
qualidade. 
[3] Participação em grupos de trabalho sobre temas de controlo financeiro e 
tributário, bem como de alterações legislativas. 

   

Nome do Docente: MARCO ANTÓNIO ALEIXO ROCHANome do Docente: MARCO ANTÓNIO ALEIXO ROCHANome do Docente: MARCO ANTÓNIO ALEIXO ROCHANome do Docente: MARCO ANTÓNIO ALEIXO ROCHA            

Participação em projetos de investigação aplicada Participação em projetos de investigação aplicada Participação em projetos de investigação aplicada Participação em projetos de investigação aplicada                 
[1] Estudos de validação de métodos com publicação de normas ISO. 

 
Apresentação de artigos em conferências com livro de actas e/ou publicação associada  Apresentação de artigos em conferências com livro de actas e/ou publicação associada  Apresentação de artigos em conferências com livro de actas e/ou publicação associada  Apresentação de artigos em conferências com livro de actas e/ou publicação associada          

[1] “Sustainability Function Deployment : Identification of sustainability 
requirements and parameters in cork sector”, Research Summit 2020, University 
of Aveiro, Portugal, June 24-26, 2020.    

 
PPPParticipação em aarticipação em aarticipação em aarticipação em atividades técnicas tividades técnicas tividades técnicas tividades técnicas                 

[1] Convenor de ISO/TC 87 WG 10 (convenor - stoppers - chemical test 
methods). 
 
[2] Membro de ISO/TC 87 WG 14 (sampling). 
 
[3] Membro de ISO/TC 87 WG 9 (stoppers – physical test methods). 

  
Orientação de Estágios/dissertações ou Projectos conducentes a Grau Orientação de Estágios/dissertações ou Projectos conducentes a Grau Orientação de Estágios/dissertações ou Projectos conducentes a Grau Orientação de Estágios/dissertações ou Projectos conducentes a Grau     

[1] Pedro Ricardo Bordalo Caiado, Criação de painéis decorativos electo-
condutores à base de Cortiça , Licenciatura em Engenharia de Produção 
Industrial, Instituto Superior de Entre Douro e Vouga (co-orientador). 
  
[2] Mar’yana Bodnar, Valorização dos resíduos de cortiça para produtos de uso 
corrente, Licenciatura em Engenharia de Produção Industrial, Instituto Superior 
de Entre Douro e Vouga (co-orientador). 
 
[3] Justiniano Ricardo Terra Santos, Optimização de laminados de juta ao 
impacto por inclusão de núcleos de cortiça , Licenciatura em Engenharia de 
Produção Industrial, Instituto Superior de Entre Douro e Vouga (co-orientador) 

 
Nome do DocenteNome do DocenteNome do DocenteNome do Docente: MARCO LAMAS: MARCO LAMAS: MARCO LAMAS: MARCO LAMAS    

         

CENTROS DE INVESTIGAÇÃO:CENTROS DE INVESTIGAÇÃO:CENTROS DE INVESTIGAÇÃO:CENTROS DE INVESTIGAÇÃO: CEI do ISCAP-P-Porto; CEOS do ISCAP-P.Porto;U3Is    
           
Artigos aceites em outro tipo de publicações Artigos aceites em outro tipo de publicações Artigos aceites em outro tipo de publicações Artigos aceites em outro tipo de publicações     

[1] Lamas, M.; Marques, C.; Rodrigues, A.; Fernández, L. & Remondes, J. (2020). 
Marketing, Entrepreneurship and Innovation in the Digital Era. International 
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Journal of Marketing, Communication and New Media, Special Issue 6 - 
Marketing, Entrepreneurship and Innovation, 1-5. 
 
[2] Orlando, F. G., Lamas, M. (2020). Pilares que sustentam a investigação, o 
ensino e aprendizagem na disciplina de economia. Revista Internacional de 
Ciências, Tecnologia e Sociedade. vol. 3, n. 2, pp. 64-75. 
https://doi.org/10.37334/ricts.v3i2.36 

 

Participação em projetos de Participação em projetos de Participação em projetos de Participação em projetos de investigação aplicada investigação aplicada investigação aplicada investigação aplicada                 
[1] Investigador no grupo de investigação “Empreendedorismo e estratégia 
empresarial”.  

  
     Apresentação de artigos em conferências com livro de atas e/ou publicação associada  Apresentação de artigos em conferências com livro de atas e/ou publicação associada  Apresentação de artigos em conferências com livro de atas e/ou publicação associada  Apresentação de artigos em conferências com livro de atas e/ou publicação associada        

[1] Lamas, M., Marquéz, M., Loreto, F. (2019). A Formação para o 
Empreendedorismo na educação formal, não formal e informal. Qual é o papel 
da Universidade? Comunicação apresentada no XVI Foro Internacional sobre la 
Evaluación de la calidade de la Investigación y de la Educación Superior (FECIES). 
Monastério San Martí Pinario - Santiago de Compostela, Espanha. 
 
[2] Lamas, M., Marquéz, M., Loreto, F. (2019). Educação em Empreendedorismo 
em Regime Formal, não Formal e Informal. Que impacto no sucesso empresarial 
nas startups de base tecnológica? Em: Actas da Conference on Entrepreneurship 
Education (CEE´2019), pp.65-69. Universidade do Porto. Porto, Portugal. ISBN 
978-989-95853-9-3. 
 

Participação em Júris de provas conducentes a grau Participação em Júris de provas conducentes a grau Participação em Júris de provas conducentes a grau Participação em Júris de provas conducentes a grau                 
[1] Membro do júri (arguente) das provas de Mestrado em Estudos 
Interculturais para os Negócios de Teresa Valente Garrido, com o título "The 
integration of the cultural dimensions in the management of international 
markets: The Covet case". ISCAP, P.Porto, São Mamede de Infesta. 
 
[2] Membro do júri (arguente) das provas de Mestrado em Gestão das 
Organizações de Ana Lúcia Rodrigues Campinho, com o título: 
Empreendedorismo Social: Estudo Caso do “Dive Project”. IPCA - Instituto 
Politécnico do Cávado e Ave, Barcelos. 
  

Outros indicadores (por ex: revisão de artigos; editor de reviOutros indicadores (por ex: revisão de artigos; editor de reviOutros indicadores (por ex: revisão de artigos; editor de reviOutros indicadores (por ex: revisão de artigos; editor de revistas, moderador de painéis stas, moderador de painéis stas, moderador de painéis stas, moderador de painéis 
de debate, participação em órgãos de gestão científica,….)  de debate, participação em órgãos de gestão científica,….)  de debate, participação em órgãos de gestão científica,….)  de debate, participação em órgãos de gestão científica,….)                  

[1] Membro da equipa editorial da RICTS | Revista Internacional de Ciências, 
Tecnologia e Sociedade. (2184-4577). 
 
[2] Membro da equipa editorial do número especial em Marketing, Inovação e  
Empreendedorismo do International Journal of Marketing, Communication and 
New Media. 
 
[3] Revisor de artigos da Revista Fronteiras: Journal of Social, Technological and 
Environmental Science (2238-8869). 
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[4] Revisor de artigos do Portuguese Journal of Finance, Management and 
Accounting (2183-3826). 
 
[5] Revisor de artigos da Universal Journal of Management (2331-9577). 
 
[6] Membro da Comissão Científica do Curso de Pós-Graduação em Criação e 
Desenvolvimento de Negócios. 
 
[7] Membro da Comissão científica do curso de Pós-graduação em Recursos 
Culturais Aplicados aos Negócios. 

Orientação de Estágios/dissertações ou Projetos conducentes a Grau Orientação de Estágios/dissertações ou Projetos conducentes a Grau Orientação de Estágios/dissertações ou Projetos conducentes a Grau Orientação de Estágios/dissertações ou Projetos conducentes a Grau     
[1] Orientação de estágios curriculares. 
 
[2] Orientação dissertações de mestrado no Isvouga. 

[3] Orientador do Trabalho de projecto de Mestrado em Estudos Interculturais 
para os Negócios de Sara Pinto Bastos Rodrigues, com o título "Street Artists in 
Porto: a Tourist Route". ISCAP, P.Porto, São Mamede de Infesta. 

 

Nome do Docente: MARIA DE LURDNome do Docente: MARIA DE LURDNome do Docente: MARIA DE LURDNome do Docente: MARIA DE LURDES ROCHA DA FONSECA TORRESES ROCHA DA FONSECA TORRESES ROCHA DA FONSECA TORRESES ROCHA DA FONSECA TORRES                

ORCID: ORCID: ORCID: ORCID: 0000-0003-1359-9289    CIENCIA ID: CIENCIA ID: CIENCIA ID: CIENCIA ID: 9D13-C51D-D1D0 
 
CENTROS DE INVESTIGAÇÃO:CENTROS DE INVESTIGAÇÃO:CENTROS DE INVESTIGAÇÃO:CENTROS DE INVESTIGAÇÃO: U3Is, CEPESE             
                        
Livros ou capítulos de livros publicados Livros ou capítulos de livros publicados Livros ou capítulos de livros publicados Livros ou capítulos de livros publicados     

[1] Livro editado pela AEP – Associação Empresarial de Portugal, num trabalho 
conjunto com o Banco de Portugal: “Dinâmicas Socioeconómicas – Portugal 
1849-2019”, de maio de 2020.  

 
Participação em projetos de investigação aplicadaParticipação em projetos de investigação aplicadaParticipação em projetos de investigação aplicadaParticipação em projetos de investigação aplicada          

[1] Investigadora no grupo de investigação “Contabilidade e Fiscalidade”: O 
Problema da Capitalização das Empresas Portuguesas (U3Is). 

 
Participação em atividades técnicas Participação em atividades técnicas Participação em atividades técnicas Participação em atividades técnicas                 

[1] Coordenação de vários estudos produzidos pela Área de Estudos e Estratégia da 
AEP, com vista à produção de Conhecimento, Pensamento e Reflexão Estratégica, 
no sentido da melhor identificação, atual e prospetiva, e do pleno aproveitamento 
das oportunidades para as empresas, com destaque para:    

- Coordenação da elaboração do “Portugal Industrial 5.0 (PT i 5.0) – 
Programa Estratégico para a Valorização da Indústria Portuguesa”, 
apresentado pela AEP em março de 2020. 
- Coordenação do estudo “(Re)Qualificar para Competir”, apresentado numa 
Conferência da AEP realizada em 5 de dezembro de 2019. 
Trata-se de um trabalho de reflexão, que contou com o envolvimento de 
vários especialistas ligados às empresas, à Academia e a consultoras, que 
pretendeu identificar constrangimentos e propor medidas necessárias que 
resolvam os entraves com que as empresas se deparam, ao nível da 
qualificação dos seus recursos humanos, designadamente, o desafio da 
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transformação digital, a automação, a mobilidade de pessoas ou as 
características particulares das novas gerações face ao mercado de trabalho. 
Aceder em:  
https://www.aeportugal.pt/pt/media/publicacoes/estudos-e-tomadas-de-
posicao-aep/requalificar-para-competir-propostas-de-acao/  
- Coordenação do estudo “Estratégia para o Crescimento”, editado em 
novembro de 2019, que traduz um exercício de construção de uma reflexão 
estratégica e da preparação de propostas concretas - vertidas numa 
separata de medidas específicas "Estratégia para o Crescimento - Medidas 
Propostas pela AEP" - em defesa da competitividade do tecido empresarial, 
da economia portuguesa e da melhoria do bem-estar da população: 
Aceder em: 
https://www.aeportugal.pt/pt/media/publicacoes/estudos-e-tomadas-de-
posicao-aep/estrategia-para-o-crescimento-designios-e-linhas-de-acao/  
https://www.aeportugal.pt/pt/media/publicacoes/estudos-e-tomadas-de-
posicao-aep/estrategia-para-o-crescimento-medidas-propostas-pela-aep/ 
- Coordenação do estudo “Dinâmicas Socioeconómicas Regionais”, editado 
pela AEP em 2019:  
https://www.aeportugal.pt/pt/dinamicas-socioeconomicas-regionais/ 

[2] Participação nas seguintes publicações de caráter regular: 
Colaboração na redação da publicação trimestral da “Envolvente Empresarial - 
Análise da Conjuntura”. Trata-se de uma publicação desenvolvida 
conjuntamente pela AEP, AIP e CIP, com informação detalhada da evolução da 
atividade económica e de outros indicadores, incluindo ainda uma seleção de 
aspetos relevantes do enquadramento nacional e internacional (4 publicações 
por ano): 

- 1º Trimestre 2019 
https://www.aeportugal.pt/pt/media/publicacoes/envolvente-
empresarial-ndash-analise-de-conjuntura/envolvente-empresarial-
1ordm-trimestre-2019/  
- 2º Trimestre 2019 
https://www.aeportugal.pt/pt/media/publicacoes/envolvente-
empresarial-ndash-analise-de-conjuntura/envolvente-empresarial-
2ordm-trimestre-2019/ 
- 3º Trimestre 2019 
https://www.aeportugal.pt/pt/media/publicacoes/envolvente-
empresarial-ndash-analise-de-conjuntura/envolvente-empresarial-
3ordm-trimestre-2019/ 
- 4º Trimestre 2019 
https://www.aeportugal.pt/pt/media/publicacoes/envolvente-
empresarial-ndash-analise-de-conjuntura/envolvente-empresarial-
4ordm-trimestre-2019/ 
- 1º Trimestre 2020 
https://www.aeportugal.pt/pt/media/publicacoes/envolvente-
empresarial-ndash-analise-de-conjuntura/envolvente-empresarial-
1ordm-trimestre-2020/ 
- 2º Trimestre 2020 
https://www.aeportugal.pt/pt/media/publicacoes/envolvente-
empresarial-ndash-analise-de-conjuntura/envolvente-empresarial-
2ordm-trimestre-2020/  
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[3] Apoio na elaboração e supervisão da newsletter mensal “Envolvente 
Empresarial - Síntese da Conjuntura”, com os principais dados e indicadores 
relativos à atividade económica, desenvolvida conjuntamente pela AEP, AIP e 
CIP (11 Newsletter por ano): 

- Janeiro 2019 
- Fevereiro 2019 
- Março 2019 
- Abril 2019 
- Maio 2019 
- Junho 2019 
- Julho 2019 
- Setembro 2019 
- Outubro 2019 
- Novembro 2019 
- Dezembro 2019 
- Janeiro 2020 
- Fevereiro 2020 
- Março 2020 
- Abril 2020 
- Maio 2020 
- Junho 2020 
- Julho 2020 

Aceder à última Newsletter: 
https://www.aeportugal.pt/pt/media/publicacoes/envolvente-empresarial-
newsletter/newsletter-envolvente-empresarial-julho-2020/ 

 
[4] Participação como oradora em conferências e webinars sobre temas 
diretamente relacionados com a atividade empresarial: 

- Oradora no webinar ‘A reestruturação financeira e a necessidade de PER 
em tempo de Covid-19’, com o tema “Impacto do Covid-19 na atividade 
empresarial”, realizado no dia 23 de junho de 2020, uma iniciativa conjunta 
da AEP, do JPAB – José Pedro Aguiar Branco – Advogados, e da consultora 
Bakertilly. 
Aceder em: 
https://www.facebook.com/JPABAdvogados/photos/a.150134459431/1015
8561613529432/ 
- Oradora no “Deloitte Tax Summit 2020”, realizado em fevereiro de 2020 no 
Porto, sobre o tema “Orçamento do Estado 2020: a Perspetiva das 
Empresas”. 
Aceder em: 
https://www.youtube.com/watch?v=FMqjz7nHCtk 
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Nome do Docente: MARIA DO CÉU BASTOSNome do Docente: MARIA DO CÉU BASTOSNome do Docente: MARIA DO CÉU BASTOSNome do Docente: MARIA DO CÉU BASTOS   

  

ORCID:ORCID:ORCID:ORCID:    https://orcid.org/0000-0001-7570-0931     CIENCICIENCICIENCICIENCIA ID: A ID: A ID: A ID:  3D1B-D213-A04C  
 
CENTROS DE INVESTIGAÇÃOCENTROS DE INVESTIGAÇÃOCENTROS DE INVESTIGAÇÃOCENTROS DE INVESTIGAÇÃO: CEOS.PP        
            
Participação em projetos de investigação aplicada Participação em projetos de investigação aplicada Participação em projetos de investigação aplicada Participação em projetos de investigação aplicada                 

[1] Voluntária da Translation Commons – Coordenadora de projeto do grupo de 
Terminologia para a criação de um curso de terminologia online.  

  
Participação em atividades técnicas Participação em atividades técnicas Participação em atividades técnicas Participação em atividades técnicas                 

[1] Viagem a Itália / Suíça – instalações da The North Face: Apresentação e 
briefing para a campanha de Outono/Inverno 2020 – reuniões com as diferentes 
equipas de marketing, categoria de produtos, imagem de marca, creative brief. 
 
[2] ISCAP – Participação no “Panel with Portuguese freelancers & company 
owners”, programa Legal Systems and the Evolution of the Profession: 
Translating and Interpreting in Diversity, IP 2020, no âmbito de um programa 
Erasmus.    

  
Nome do Docente: NUNO LOUREIRONome do Docente: NUNO LOUREIRONome do Docente: NUNO LOUREIRONome do Docente: NUNO LOUREIRO    
             
ORCID:ORCID:ORCID:ORCID: 0000-0001-8603-337X CIENCIA ID:CIENCIA ID:CIENCIA ID:CIENCIA ID: 811B-4DBC-C9C7 
            
CENTROS DE INVESTIGAÇÃO:CENTROS DE INVESTIGAÇÃO:CENTROS DE INVESTIGAÇÃO:CENTROS DE INVESTIGAÇÃO: LAETA, CIDEM, U3Is       
            
Participação em projetos de I&D Participação em projetos de I&D Participação em projetos de I&D Participação em projetos de I&D     

[1] Maquinagem de compósitos bio sustentáveis de matriz em bio polímeros 
reforçados com fibras naturais de origem vegetal. 
 
[2] Portuguese Bioeconomy Startup program. 

Participação em Júris de provas conducentes a grauParticipação em Júris de provas conducentes a grauParticipação em Júris de provas conducentes a grauParticipação em Júris de provas conducentes a grau    
[1] Elisabete dos Santos Nogueira, “Lean Management: Como é que a 
comunidade académica o tem estudado?”, Mestrado em Finanças – 
Universidade Portucalense Infante D. Henrique (arguente). 
 

Outros indicadores (por ex: revisão de artigos; editor de revistas, moderador de painéis Outros indicadores (por ex: revisão de artigos; editor de revistas, moderador de painéis Outros indicadores (por ex: revisão de artigos; editor de revistas, moderador de painéis Outros indicadores (por ex: revisão de artigos; editor de revistas, moderador de painéis 
de debate, participação em órgãos de gestão científica,….)de debate, participação em órgãos de gestão científica,….)de debate, participação em órgãos de gestão científica,….)de debate, participação em órgãos de gestão científica,….)     

[1] International Journal of Lean Management Research (Membro da equipa 
editorial e membro do comité científico). 
 
[2] Composite Materials – Science Publishing Group Inc ( Membro da Equipa 
Editorial). 
 
[3] Journal of Composites and Biodegradabel Polymers – Savvy Science Publisher 
(Membro da Equipa Editoral). 
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[4] Revisão artigo “Strain rate dependencies and competitive effects of dynamic 
strength of some engineering materials”, I. Smirnov, A. Konstantinov, Applied 
Sciences (ID: applsci-787824) (IF2018=2.217). 
 
[5] Revisão artigo “Hybrid Cellulose-Glass Fiber Composites for Automotive 
Applications”,  
C. Annandarajah, A. Langhorst, A. Kiziltas, D. Grewell, D. Mielewski, R. 
Montazami, Materials (ID: materials-587541) (IF2018=2.972). 
 
[6] Presidente do Conselho Técnico Científico o ISVOUGA. 
 
[7] Coordenador da Licenciatura em Engenharia de Produção Industrial do 
ISVOUGA. 
 
[8] Coordenador da equipa instaladora da Licenciatura em Engenharia das 
Energias Sustentáveis do ISVOUGA. 
 
[9] Coordenador da Pós-Graduação em Engenharia do Produto do ISVOUGA. 
 
[10] Vogal do Colégio Regional de Eng. Mecânica da Ordem dos Engenheiros. 
 
[11] Coordenador da equipa instaladora da Especialidade em Ensino da 
Engenharia da Ordem dos Engenheiros. 
 
[12] Revisor da revista Advances in 
Engineering, https://www.mdpi.com/journal/eng. 
 
[13] Membro do júri maiores de 23.  
 
[14] Membro do júri das provas de acesso aos titulares de dupla certificação. 
 

[15] Membro do júri das provas de acesso pelos concursos internacionais. 

[16] Apresentação convidada: Seminário sobre Design de Produto e eco design. 
ISEP/DEM. 

[17] Revisor da revista : Eng — Advances in Engineering; MDPI. 
 
Orientação de Estágios/dissertações ou Projetos conducentes a Grau Orientação de Estágios/dissertações ou Projetos conducentes a Grau Orientação de Estágios/dissertações ou Projetos conducentes a Grau Orientação de Estágios/dissertações ou Projetos conducentes a Grau     

[1] António Fernando de Oliveira Silva, Construção de uma extrusora laboratorial 
de termoplásticos, Licenciatura em Engenharia de Produção Industrial, Instituto 
Superior de Entre Douro e Vouga. 
 
[2]Luís Diogo Vieira da Costa, Construção de uma extrusora laboratorial de 
termoplásticos, Licenciatura em Engenharia de Produção Industrial, Instituto 
Superior de Entre Douro e Vouga. 
  
[3] Celso Dinis Tavares Amorim, Estudo da viabilidade da utilização de resíduos 
têxteis e de papel em contexto doméstico, Licenciatura em Engenharia de 
Produção Industrial, Instituto Superior de Entre Douro e Vouga. 
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[4] Mariana Celeste da Silva Rocha, Estudo da viabilidade da utilização de 
resíduos têxteis e de papel em contexto doméstico, Licenciatura em Engenharia 
de Produção Industrial, Instituto Superior de Entre Douro e Vouga. 
  
[5] Bruno Costa, Estudo da influência da água no comportamento mecânico de 
materiais compósitos biodegradáveis, Licenciatura em Engenharia de Produção 
Industrial, Instituto Superior de Entre Douro e Vouga. 
  
[6] Nuno André Gomes Valente, Aplicação de técnicas para produção de 
componentes em materiais compósitos e comparação de propriedades (tração, 
flexão e impacto). Análise de Custo/Benefícios, coorientador, Licenciatura em 
Engenharia de Produção Industrial, Instituto Superior de Entre Douro e Vouga. 
 
[7] Pedro Filipe Tavares da Silva Marques, Aplicação de técnicas para produção 
de componentes em materiais compósitos e comparação de propriedades 
(tração, flexão e impacto). Análise de Custo/Benefícios, coorientador, 
Licenciatura em Engenharia de Produção Industrial, Instituto Superior de Entre 
Douro e Vouga. 
 
[8] Sara Martins, Estudo da Influência da soldadura nas propriedades mecânicas 
de termoplásticos, Licenciatura em Engenharia de Produção Industrial, Instituto 
Superior de Entre Douro e Vouga. 
 
[9] Giovanny Silva, Estudo da Influência da soldadura nas propriedades 
mecânicas de termoplásticos, Licenciatura em Engenharia de Produção 
Industrial, Instituto Superior de Entre Douro e Vouga. 
  
[10] José Filipe Ferreira Granja, Incorporação de pós termoendurecíeis em 
matrizes termoplásticas, Licenciatura em Engenharia de Produção Industrial, 
Instituto Superior de Entre Douro e Vouga. 
 
[11] Renato Mendonça Lopes, Incorporação de pós termoendurecíveis em 
matrizes termoplásticas, Licenciatura em Engenharia de Produção Industrial, 
Instituto Superior de Entre Douro e Vouga. 

 
 
Nome do Docente: PAULA QUINTASNome do Docente: PAULA QUINTASNome do Docente: PAULA QUINTASNome do Docente: PAULA QUINTAS     

ORCID:ORCID:ORCID:ORCID: 0000-0002-8573-4614        CIENCIA ID:CIENCIA ID:CIENCIA ID:CIENCIA ID: F014-009D-4315 

CENTROS DE INVESTIGAÇÃO:CENTROS DE INVESTIGAÇÃO:CENTROS DE INVESTIGAÇÃO:CENTROS DE INVESTIGAÇÃO: JusGov - Centro de Investigação em Justiça e Governação, 
U3Is               
       
Artigos Aceites em publicações indexadas Artigos Aceites em publicações indexadas Artigos Aceites em publicações indexadas Artigos Aceites em publicações indexadas     

[1] Quintas, P. (2020). O novo regime do contrato a termo após as alterações 
introduzidas pelas Leis nºs 90/2019 e 93/2019, de 04 de setembro. Artigo 
publicado na Revista Questões Laborais (revisão por pares). 

 
 
   



Relatório Anual 2019/20202019/20202019/20202019/2020    

 

38 | P á g i n a  

 

Artigos aceites em outro tipo de publicações Artigos aceites em outro tipo de publicações Artigos aceites em outro tipo de publicações Artigos aceites em outro tipo de publicações     
[1] Quintas, P. (2020). Súmula do entendimento jurisprudencial dos conceitos 
trabalhador à procura de primeiro emprego e desempregado de longa (ou muito 
longa) duração. Revista Prontuário do Direito do Trabalho (Centro de Estudos 
Judiciários). 

[2] Quintas, P. (2020). A mutação jurídica das tipologias dos empreendimentos 
turísticos. Em coautoria. “Sistema de Turismo em Portugal: uma abordagem 
pluridisciplinar e prospetiva”. Porto. Edição própria. 

Livros ou capítulos de livros publicados Livros ou capítulos de livros publicados Livros ou capítulos de livros publicados Livros ou capítulos de livros publicados     
[1] Quintas, P. (2020). Código do Trabalho Anotado e Comentado (5.ª edição). 
Porto. Editora Almedina, em coautoria. 
 
[2] Quintas, P. (2020). Manual Prático de Direito das Obrigações (3ª edição). 
Coimbra: Editora Almedina. 
 
[3] Quintas, P. (2020). Manual Prático de Direito do Trabalho e de Processo do 
Trabalho (8ª edição). Coimbra: Editora Almedina, em coautoria. 
 
[4] Quintas, P. (2020). Casos práticos de Direito do Trabalho Resolvidos (4ª 
edição). Coimbra: Editora Almedina. 
 
[5] Quintas, P. (2020). Manual Prático de Direito do Trabalho e de Processo do 
Trabalho (9ª edição). Coimbra: Editora Almedina. 

    
Participação em projetos de investigação aplicadaParticipação em projetos de investigação aplicadaParticipação em projetos de investigação aplicadaParticipação em projetos de investigação aplicada    

[1] Investigadora no grupo de investigação “Empreendedorismo e estratégia 
empresarial”. 
 
[2] Investigadora do JusGov, da Universidade do Minho.  

  
 Organização de eventos científicos Organização de eventos científicos Organização de eventos científicos Organização de eventos científicos     

[1] Aula aberta sobre o “Novo regime do contrato a termo” (19.10.2020). 
  
Outros indicadores (pOutros indicadores (pOutros indicadores (pOutros indicadores (por ex: revisão de artigos; editor de revistas, moderador de painéis or ex: revisão de artigos; editor de revistas, moderador de painéis or ex: revisão de artigos; editor de revistas, moderador de painéis or ex: revisão de artigos; editor de revistas, moderador de painéis 
de debate, participação em órgãos de gestão científica,….)de debate, participação em órgãos de gestão científica,….)de debate, participação em órgãos de gestão científica,….)de debate, participação em órgãos de gestão científica,….)     

[1] Oradora convidada pelo CEJ (Temas de Direito do Trabalho e de Processo do 
Trabalho, ação de formação contínua Tipo A), dissertação: As recentes 
alterações ao regime do contrato a termo, 28 de fevereiro de 2020. 
 
[2] Membro CTC Isvouga. 

 
Publicação de artigos de índole técnica  Publicação de artigos de índole técnica  Publicação de artigos de índole técnica  Publicação de artigos de índole técnica      

[1] Sumários de Introdução ao Direito (2020). 
 
[2] Sumários de Processo do Trabalho (2020).  
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NomNomNomNome do Docente: PAULO MARCELOe do Docente: PAULO MARCELOe do Docente: PAULO MARCELOe do Docente: PAULO MARCELO                

CENTRO DE INVESTIGAÇÃO:CENTRO DE INVESTIGAÇÃO:CENTRO DE INVESTIGAÇÃO:CENTRO DE INVESTIGAÇÃO: CIAUD – Centro de Investigação em Arquitetura, Urbanismo 
e Design da Universidade de Lisboa       
            
 Participação em projetos de I&D Participação em projetos de I&D Participação em projetos de I&D Participação em projetos de I&D     

[1] Doutoramento em Design, na Faculdade de Arquitetura da Universidade de 
Lisboa (EM CURSO). 

 
Participação em projetos de investigação aplicadaParticipação em projetos de investigação aplicadaParticipação em projetos de investigação aplicadaParticipação em projetos de investigação aplicada    

[1] Desenvolvimento do plano de comunicação para a AANIFEIRA, Associação 
dos Amigos dos Animais de Santa Maria da Feira, com vista à criação da imagem 
da associação. Concluído em dez 2019. Projeto aplicado na UC de Informática 
Aplicada à Publicidade, trabalho interdisciplinar com as UC’s de RPI e TAD da 
docente Andreia Silva. 

 
Outros indicadores (por ex: revisão de artigos; editor de revistas, moderador de painéis Outros indicadores (por ex: revisão de artigos; editor de revistas, moderador de painéis Outros indicadores (por ex: revisão de artigos; editor de revistas, moderador de painéis Outros indicadores (por ex: revisão de artigos; editor de revistas, moderador de painéis 
de de de de debate, participação em órgãos de gestão científica,….)debate, participação em órgãos de gestão científica,….)debate, participação em órgãos de gestão científica,….)debate, participação em órgãos de gestão científica,….)     

[1] Membro CTC no Isvouga. 
 
[2] Desde 1996 - Responsável pelo Departamento de Marketing do ISVOUGA. 
 
[3] Desde 2000 - Coordenador Erasmus +. 
 

Participação em atividades técnicasParticipação em atividades técnicasParticipação em atividades técnicasParticipação em atividades técnicas          
[1] 2020 – Autor da Identidade Visual - Aldeias de Portugal. 
 
[2] 2013 a 2019 – Criação da identidade corporativa do festival “Há festa na 
aldeia”. ADRITEM – Associação de desenvolvimento rural integrado das Terras 
de Santa Maria. 
 
[3] Desde 2008 - Designer Gráfico/ Ilustrador e Brand Manager da PMDESIGN, 
Sociedade Unipessoal, Lda. 
 
[4] Desde 2000 - Consultor na área de Design, Marketing e Publicidade em 
diversas Instituições Públicas e Privadas. 
  

  
Nome do Docente: PAULO MADEIRANome do Docente: PAULO MADEIRANome do Docente: PAULO MADEIRANome do Docente: PAULO MADEIRA        

        
CENTROS DE INVESTIGAÇÃO:CENTROS DE INVESTIGAÇÃO:CENTROS DE INVESTIGAÇÃO:CENTROS DE INVESTIGAÇÃO: CEPESE, U3Is                
          
Artigos Aceites em publicações indexadas Artigos Aceites em publicações indexadas Artigos Aceites em publicações indexadas Artigos Aceites em publicações indexadas     

 [1] Santos, P. and de Waal, A. (2019), "Factors of high performance in Portugal", 
International Journal of Organizational Analysis, Vol. 28 No. 3, pp. 611-625. 
https://doi.org/10.1108/IJOA-07-2019-1824 
   

Artigos aceites em outro tipo de publicações Artigos aceites em outro tipo de publicações Artigos aceites em outro tipo de publicações Artigos aceites em outro tipo de publicações     
 [1] Claro, J. A.; Amaral, I.; Remondes, J. & Madeira, P. (2020). Social Media 
Marketing: Strategies, practices and social impacts (Web of Science). 
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International Journal of Marketing, Communications and New media: 1-5. Web 
of Science. 
   

Participação em projetos de investigação aplicada Participação em projetos de investigação aplicada Participação em projetos de investigação aplicada Participação em projetos de investigação aplicada                 
[1] Investigador no grupo de investigação “Empreendedorismo e estratégia 
empresarial”.  

  
 AAAApresentação de artigos em conferências com livro de atas e/ou publicação associada  presentação de artigos em conferências com livro de atas e/ou publicação associada  presentação de artigos em conferências com livro de atas e/ou publicação associada  presentação de artigos em conferências com livro de atas e/ou publicação associada          

[1] Madeira, P. & de Wall, A. (2019). Factors of high performance in Portugal. 
EURAM Conference, Proceedings: 19th Annual Conference of the European 
Academy of Management - Exploring the Future of Management, ISCT-UL, 26-28 
July, Lisbon, Portugal.  
  

Outros indicadores (por ex: revisão de artigos; editor de revistas, moderador de painéis Outros indicadores (por ex: revisão de artigos; editor de revistas, moderador de painéis Outros indicadores (por ex: revisão de artigos; editor de revistas, moderador de painéis Outros indicadores (por ex: revisão de artigos; editor de revistas, moderador de painéis 
de debate, participação em órgãos de gestão científica,….)  de debate, participação em órgãos de gestão científica,….)  de debate, participação em órgãos de gestão científica,….)  de debate, participação em órgãos de gestão científica,….)          

[1] Membro CTC no Isvouga. 
  
Orientação de Estágios/dissertações ou Projetos conducentes a Grau Orientação de Estágios/dissertações ou Projetos conducentes a Grau Orientação de Estágios/dissertações ou Projetos conducentes a Grau Orientação de Estágios/dissertações ou Projetos conducentes a Grau     

 [1] Orientação de estágios curriculares. 
[1] Orientador do Trabalho Estágio Curricular a Licenciatura em 
Marketing Publicidade e Relações Publicas de Ana Catarina Remuge 
Fernandes na empresa  NIMCO Portugal, Lda.. ISVOUGA. 

[2] Orientador do Trabalho Estágio Curricular a Licenciatura em 
Marketing Publicidade e Relações Publicas de André Correia Soares  na 
empresa  Itcenter, Lda.. ISVOUGA. 

[3] Orientador do Trabalho Estágio Curricular a Licenciatura em 
Marketing Publicidade e Relações Publicas de Daniela Marisa da Costa 
Brandão na empresa  Salvador Caetano. ISVOUGA. 

[4] Orientador do Trabalho Estágio Curricular a Licenciatura em 
Marketing Publicidade e Relações Publicas de Filipe Alexandre de Sousa 
Lourenço  na empresa  Codil. ISVOUGA. 

[5] Orientador do Trabalho Estágio Curricular a Licenciatura em 
Marketing Publicidade e Relações Publicas de Joana Santos na empresa  
OrthoFix ISVOUGA. 

[6] Orientador do Trabalho Estágio Curricular a Licenciatura em 
Marketing Publicidade e Relações Publicas de João Filipe Lima da Silva 
Paiva na empresa  Sacrofil ISVOUGA. 

[7] Orientador do Trabalho Estágio Curricular a Licenciatura em 
Marketing Publicidade e Relações Publicas de Bruna Oliveira na empresa 
Codil ISVOUGA. 

[8] Orientador do Trabalho Estágio Curricular a Licenciatura em 
Marketing Publicidade e Relações Publicas de Joana Nunes na empresa  
Tesca Portugal ISVOUGA. 

[9] Orientador do Trabalho Estágio Curricular a Licenciatura em 
Marketing Publicidade e Relações Publicas de Ana Rita Reis Ribeiro na 
empresa  Trevès APS Portugal ISVOUGA. 
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[10] Orientador do Trabalho Estágio Curricular a Licenciatura em 
Marketing Publicidade e Relações Publicas de Pedro Miguel Da Silva 
Ferreira na empresa  Samipe ISVOUGA. 

[11] Orientador do Trabalho Estágio Curricular a Licenciatura em 
Marketing Publicidade e Relações Publicas de Daniela Ferreira na 
empresa  GraphicsLeader ISVOUGA. 

[12] Orientador do Trabalho Estágio Curricular a Licenciatura em 
Marketing Publicidade e Relações Publicas de Rui Miguel Dias da Silva  na 
empresa  Bi-silque SGPS SA ISVOUGA. 

[2] Orientação dissertações de mestrado. 

[1] Orientador do Trabalho de dissertação de Mestrado em Gestão de 
Empresas de Bruno Daniel Teixeira de Sousa sobre o tema O Perfil do 
Empreendedor em Santa Maria da Feira – Estudo de Caso. ISVOUGA. 

[2)] Orientador do Trabalho de dissertação de Mestrado em Gestão de 
Empresas de Cristiana Leal Moreira sobre o tema E-Commerce no Sector 
da Beleza – Estudo de Caso. ISVOUGA. 

[3)] Orientador do Trabalho de dissertação de Mestrado em Gestão de 
Empresas de Diana Rita Cardoso Pereira sobre o tema Felicidade 
Organizacional e o Impacto nos Resultados. ISVOUGA. 

 
Nome do Docente: RUI FERREIRANome do Docente: RUI FERREIRANome do Docente: RUI FERREIRANome do Docente: RUI FERREIRA               

ORCID: ORCID: ORCID: ORCID: 0000-0001-6282-3641    CIENCIA ID: CIENCIA ID: CIENCIA ID: CIENCIA ID: D019-8FB6-6BAA    
 
CENTROS DE INVESTIGAÇÃO: CENTROS DE INVESTIGAÇÃO: CENTROS DE INVESTIGAÇÃO: CENTROS DE INVESTIGAÇÃO: JusGov, da Universidade do Minho, U3Is.   
            
 Artigos Aceites em publicações indexadas Artigos Aceites em publicações indexadas Artigos Aceites em publicações indexadas Artigos Aceites em publicações indexadas     

[1] Ferreira, Rui Miguel Zeferino (2020). Sustainable development and social and 
solidary function of the company from de collaborativa consumption 
perspective"[em coautoria com Fellipe Vilas Bôas Fraga e Bruno Bastos de 
Oliveira], in Revista Jurídica, Unicuritiba, Curitiba, v. 03, n.º 60, pp. 447-474    
SCOPUSSCOPUSSCOPUSSCOPUS    
 
[2] Ferreira, Rui Miguel Zeferino (2020). "As cláusulas sociais nos acordos 
internacionais de comércio: Uma solução ou um problema". Revista Inclusiones. 
Indexada na Clarivare Analytics. Qualis A2. (Aguarda publicação) 
 
[3] Ferreira, Rui Miguel Zeferino (2019). "Administración Pública, Constitución 
Española y Portuguesa y Derechos Fundamentales en la Península Ibérica", in 
[em coautoria com Ruben Miranda Gonçalves], in Revista Jurídica, Unicuritiba, 
Curitiba, v. 01, n.º 54, pp. 1-24 (SCOPUS) 

Artigos aceites em outro tipo de publicações Artigos aceites em outro tipo de publicações Artigos aceites em outro tipo de publicações Artigos aceites em outro tipo de publicações     
[1] Ferreira, Rui Miguel Zeferino (2020). "O imposto sobre os robôs: uma solução 
de falsas vantagens e de verdadeiros problemas", in Revista Ibérica do Direito, v. 
01, n.º 1, Porto, pp. 246-260 
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[2]  FERREIRA, Rui Miguel Zeferino; PEREIRA, Leonardo Gomes; OLIVEIRA, Bruno 
Bastos de. "A efetivação da soberania alimentar na perspetiva do 
desenvolvimento sustentável", in DireitoDireitoDireitoDireito    &&&&    DesenvolvimentoDesenvolvimentoDesenvolvimentoDesenvolvimento, Centro 
Universitário João Pessoa (Brasil), Revista do Programa de Pós-Graduação em 
Direito, Mestrado em Direito e Desenvolvimento Sustentável, Volume 11, n.º 1, 
Jan/Jun 2020, pp. 63-74. (indexado à EBSCO).  

Livros ou capítulos de livros publicados Livros ou capítulos de livros publicados Livros ou capítulos de livros publicados Livros ou capítulos de livros publicados     
[1] Ferreira, Rui Miguel Zeferino (2020). "A FAT TAX: Um instrumento de política 
extrafiscal". Direito 4.0 - O Saber Não Ocupa Lugar (Coord. António José F. de S. 
Pêcego). Almedina: Brasil. A publicar em Setembro. 
 
[2] Ferreira, Rui Miguel Zeferino (2019). "A propriedade privada: entre a 
liberdade individual e a função social sob a perspetiva da Constituição da 
República Portuguesa". Direito Privado Contemporâneo. Grupo FGB/Pembroke 
Collins: Rio de Janeiro, Brasil, pp. 50-64 
 
[3] Ferreira, Rui Miguel Zeferino (2019). "Administración Pública, Constitución 
Española y Portuguesa y Derechos Fundamentales en la Península Ibérica". [em 
coautoria com Ruben Miranda Gonçalves]. Tópicos de los sistemas jurídicos 
contemporáneos (1.ª ed.). El Colegio de Morelos: Morelos, México, pp. 109-139 
 
[4] Ferreira, Rui Miguel Zeferino (2019). "La indemnización por daños no 
patrimoniales  o morales en el derecho civil portugués ". [em coautoria com 
Ruben Miranda Gonçalves]. El daño moral en España, Italia y Portugal  (1.ª ed.). 
Aracne Editrice: Canterano, Itália, pp. 49-64 
 
[5] Ferreira, Rui Miguel Zeferino (2019). "O funcionamento dos sistemas 
eleitorais nos países ocidentais: uma visão global para o futuro". Temas atuais de 
direito público: estudos em homenagem ao professor Toshio Mukai (1.ª ed.). 
Editora Thoth: Londrina, Brasil, pp. 935-958 
 
[6] Ferreira, Rui Miguel Zeferino (2019). "Códigos Anotados & Comentados - 
Justiça Tributária: LGT,CPPT,RGIT,RCIPTA,RAT,LPFA" [anotações]. Lexit, Ed. 2019, 
Ginocar Produções. 
 
[7] Ferreira, Rui Miguel Zeferino (2019). "Códigos Anotados & Comentados - 
Tributação do Consumo e tributação Automóvel: CIVA, RITI, CIEC, CIUC e CISV" 
[anotações]. Lexit, Ed. 2019, Ginocar Produções. 
 
[8] Ferreira, Rui Miguel Zeferino (2019). "Códigos Anotados & Comentados - 
Tributação do Património: CIMI, CIMT, CIS" [anotações]. Lexit, Ed. 2019, Ginocar 
Produções. 
 
[9] Ferreira, Rui Miguel Zeferino (2019). "Códigos Anotados e Comentados - 
Rendimento: Tributação e Incentivos: IRS, IRC, EBF, CFI" [anotações]. Lexit, Ed. 
2019, Ginocar Produções. 
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Participação em projetos de investigação aplicadaParticipação em projetos de investigação aplicadaParticipação em projetos de investigação aplicadaParticipação em projetos de investigação aplicada          
[1] Investigador no grupo de investigação “Contabilidade e Fiscalidade”. 
 
[2]    Colaborador (investigador) Estrangeiro do grupo de pesquisa “Teoria Jurídica 
do Mercado”, da Universidade Presbiteriana Mackenzie (São Paulo, Brasil), 
coordenado pelos Professores Doutores Fabiano Dolenc Del Masso e Armando 
Luiz Rovai, desde 2015.     
     
[3] Colaborador (investigador) Estrangeiro do grupo de pesquisa “Direito, 
Agronegócio e Sustentabilidade”, da Universidade de Rio Verde - FESURV (Rio 
Verde, Brasil), coordenado pelas Professoras Doutoras Rejaine Silva Guimarães e 
Estefânia Naiara da Silva Lino, desde 2017.   

 

Apresentação de artigos em conferências com livro de atas e/ou publicação associadaApresentação de artigos em conferências com livro de atas e/ou publicação associadaApresentação de artigos em conferências com livro de atas e/ou publicação associadaApresentação de artigos em conferências com livro de atas e/ou publicação associada     
[1] I Conferência Euroamericana para o Desenvolvimento dos Direitos Humanos 
– OIT 100 anos depois (2019.10.14), onde apresentei o artigo científico "As 
cláusulas sociais nos acordos internacionais de comércio: Uma solução ou um 
problema". Coimbra. Portugal.  
  
[2] I Congresso de Direito Educacional (24.09.2019), onde apresentei o artigo 
científico “Um sistema educativo moderno sob o princípio da liberdade de 
escolha”. Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie de São Paulo (São 
Paulo, Brasil).  
  
[3] III Encontro Ibero-americano de Direito e Desenvolvimento (03.09.2019), 
onde apresentei o artigo científico “O imposto sobre robôs: uma solução de 
falsas vantagens e de verdadeiros problemas”. Universidade Lusófona do Porto 
(Porto, Portugal).  
  
[4] Congresso Internacional de Altos Estudos do Direito – CAED-JUS 2019 
(28.08.2019), onde apresentei o artigo científico “A propriedade privada: entre a 
liberdade individual e a função social sob a perspetiva da Constituição da 
República Portuguesa”. Conselho Internacional de Altos Estudos em Direito - 
CAED JUS (Rio de Janeiro, Brasil).  
  
[5] Palestra sob o título “Crise Fiscal em Meio à Pandemia: Um Diálogo Luso-
Brasileiro”, em evento sob a Crise Fiscal em Meio à Pandemia: Um Diálogo Luso-
Brasileiro (04.05.2020). Universidade de Marília, São Paulo, Brasil.  
  
 [6] Palestra sob a Arbitragem Tributária em Portugal, em evento sob o título 
“Novas Perspetivas do Direito – NPD” (14.09.2020). Universidade de Marília, São 
Paulo, Brasil.  
  
 [7] V Simpósio Internacional de Direito Atual (13 e 14 agosto de 2020), onde foi 
apresentado o artigo científico realizado em coautoria sob o título “Os avanços e 
os desafios emergentes da Ação 1 do BEPS na Economia Digital”. Escola de 
Direito Dom Hélder, Brasil.  
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[8] Palestrante convidado no V Simpósio Internacional de Direito Atual (13 e 14 
agosto de 2020), onde proferi palestra intitulada “Liberdade de expressão e o 
direito de ofender. Escola de Direito Dom Hélder, Brasil.  
  
[9] I Congresso Internacional Desafios do Legaltech, onde foi apresentado artigo 
em coautoria sob o título “Tributação de robôs: desafios fiscais da robotização 
do trabalho” (9 e 10.07.2020). ISCAP, Porto, Portugal.  

 
PartPartPartParticipação em Júris de provas conducentes a grauicipação em Júris de provas conducentes a grauicipação em Júris de provas conducentes a grauicipação em Júris de provas conducentes a grau    

[1] - Júri de prova oral de Direito e Deontologia da Comunicação. 6 de julho de 
2020. Época de Recurso (EsACT-IPB)    

Organização de eventos científicos Organização de eventos científicos Organização de eventos científicos Organização de eventos científicos     
[1] Aula de Direito Fiscal em Pós-Graduação de Notariado no Instituto 
Politécnico de Leiria (2 horas – 20 de junho de 2020). Instituto Politécnico de 
Leiria, Leiria, Portugal.  

 
Outros indicadores (por ex: revisão de artigos; editor de revistas, moderador de painéis Outros indicadores (por ex: revisão de artigos; editor de revistas, moderador de painéis Outros indicadores (por ex: revisão de artigos; editor de revistas, moderador de painéis Outros indicadores (por ex: revisão de artigos; editor de revistas, moderador de painéis 
de debate, participação em órgãos de gestde debate, participação em órgãos de gestde debate, participação em órgãos de gestde debate, participação em órgãos de gestão científica,….)ão científica,….)ão científica,….)ão científica,….)           

[1] Membro do júri maiores de 23.  
 
[2] Membro do Conselho Científico do Jornal Jurídico (J2), da Ponte Editora 
(desde 2018) 
 
[3] Membro (revisor) da Revista da AGU - Advocacia-Geral da União, da 
Advocacia-Geral do Brasil (desde 2017) 
 
[4] Membro (revisor) da Revista Razón Crítica, Revista de Estudios Sociales, 
Jurídicos y Humanos, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano (Colombia), 
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo (desde 2017). 
 
[5] Membro (revisor) da Revista Jurídica de Direitos Fundamentais e Tributação 
(Brasil), Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Brasil) (desde 
2017). 
 
[6] Membro (revisor) da Revista Jurídica da FA7, Faculdade 7 de Setembro 
(Brasil) (desde 2017). 
 
[7] Membro do Conselho Científico da Revista Jurídica Cadernos de Dereito 
Actual, Universidade de Santiago de Compostela (Espanha) (desde 2015) 
 
[8] Presidente da Assembleia Geral da APECCJ - Associação de Promoção do 
Ensino, da Ciência e da Cultura Jurídica, em se se integra o IBEROJUR - Instituto 
Ibero-americano de Estudos Jurídicos (desde 2017) 
 
[9] Membro Investigador da área de Direito Tributário e Financeiro do IBEROJUR 
- Instituto Ibero-americano de Estudos Jurídicos, integrado na APECCJ - 
Associação de Promoção do Ensino, da Ciência e da Cultura Jurídica (desde 
2017). 
 



Relatório Anual 2019/20202019/20202019/20202019/2020    

 

45 | P á g i n a  

 

[10] Membro do Conselho Editorial da Revista Jurídica Cadernos de Derecho 
Atual, Universidade de Santiago de Compostela (Espanha) (desde 2015) 
 
[11] Membro do Conselho Científico da Revista “Gladius et Scientia”, do Centro 
deEstudios de Seguridad, Universidade de Santiago de Compostela (Espanha). 
 
[12] Membro do Consultivo do III Congresso Internacional sobre Direito, 
Governança e Inovação (III CIDIGIN), 5 e 6 de setembro de 2019, em Tribunal de 
Contas, João Pessoa (Brasil) 
 
[13] Membro do Consultivo do IV Congresso Internacional sobre Derecho, 
Gobernanza y Innovación (IV CIDIGIN), 2 e 3 de abril de 2020, em Universidad 
Cardeal Herrera, Valencia (Espanha) 
 
[14] Membro do Consultivo do I Seminário Luso-Brasileiro de Direito Público, 11 
e 12 julho de 2019, em Universidade Lusófona do Porto. 
 
[15] Revisão de Artigos (cadernos de direito atual – Revista B2 – Universidade de 
Santiago de Compostela): 
  

- 23.08.2019 - A Reclamação Graciosa no contexto do Direito 
Procedimental Tributário português  
  
- 23.08.2019 - Sustentabilidade, tecnologia da informação e justiça: a 
governança digital no Poder Judiciário brasileiro diante do 
desenvolvimento sustentável  

 
[16] Revisão de Artigos (Jornal Jurídico J2 – Portugal)  
- 07.01.2020 – A mediação como um meio de solução pacífica de conflitos 
internacionais 
 
[17] Jornadas de Direito das Contraordenações Ambientais (21.11.2019), em que 
tive a Moderação do painel da abertura das Jornadas de Direito das 
Contraordenações Ambientais. Instituto Politécnico de Bragança Escola Superior 
de Comunicação Administração e Turismo, Portugal.  
  
[18] Congresso Ibero-Americano de Intervenção Social (21.10.2019), em que tive 
Intervenção na sessão de abertura do Congresso Ibero-Americano de 
Intervenção Social. Instituto Superior de Serviço Social do Porto, Portugal.  
 
[19] I Congresso Internacional Desafios do Legaltech, onde moderei painel 
científico (9 e 10.07.2020). ISCAP, Porto, Portugal.  

 
Publicação de artigos de índole técnica  Publicação de artigos de índole técnica  Publicação de artigos de índole técnica  Publicação de artigos de índole técnica      

[1] Ferreira, Rui Miguel Zeferino (2020). "A retroatividade fiscal das operações 
de fusão de sociedades", in Informador Fiscal.  
 
[2] Ferreira, Rui Miguel Zeferino (2020). "Síntese comentada: Despacho n.º 
3169/2020 de 10 de março", in Informador Fiscal.  
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[3] Ferreira, Rui Miguel Zeferino (2020). "A opção inadiável pela reforma do 
sistema fiscal português: simplificação e justiça tributária", in Informador Fiscal.  
 
[4] Ferreira, Rui Miguel Zeferino (2020). "A cessão de posição processual em 
ação executiva para cobrança de crédito reconhecido judicialmente e cujo 
pagamento foi garantido por um direito sobre um bem penhorado e adjudicado: 
o enquadramento em sede de IVA", in Informador Fiscal.  
 
[5] Ferreira, Rui Miguel Zeferino (2020). "A tributação autónoma: o caso 
particular das despesas não documentadas", in Informador Fiscal.  
 
[6] Ferreira, Rui Miguel Zeferino (2019). "A tributação autónoma: o caso 
particular das despesas não documentadas", in Informador Fiscal.  
 
[7] Ferreira, Rui Miguel Zeferino (2019). "A tributação dos não residentes pela 
realização de mais-valias imobiliárias em território português", in Informador 
Fiscal.  
 
[8] Ferreira, Rui Miguel Zeferino (2019). "O sistema comum do IVA na tributação 
das prestações de serviços: a jurisprudência do TJUE na solução polaca para as 
taxas cobradas por agente de execução", in Informador Fiscal. 
  
[9] Ferreira, Rui Miguel Zeferino (2019). "A isenção de IVA nas operações 
internas: o caso da locação de prédios rústicos no âmbito da cedência de 
exploração agrícola", in Informador Fiscal.  
 
[10] Ferreira, Rui Miguel Zeferino (2019). "Regime fiscal da tributação da 
eletricidade para consumo próprio e afeto a fins de produção de eletricidade", in 
Informador Fiscal.  
[11] Ferreira, Rui Miguel Zeferino (2019). "A tributação das indemnizações por 
cessação do contrato individual de trabalho", in Informador Fiscal.  
 
[12] Ferreira, Rui Miguel Zeferino (2019). "O conceito de transmissibilidade de 
universalidade de bens e de contrato de locação de bens imóveis no âmbito da 
Diretiva do IVA", in Informador Fiscal. 

[13] - Artigo técnico elaborado sob a pergunta “Qual o tratamento contabilístico 
e fiscal a conferir ao goodwill” (13.07.2020). Informador Fiscal, Porto, Portugal.   

Participação em aParticipação em aParticipação em aParticipação em atividades técnicastividades técnicastividades técnicastividades técnicas   
[1] 12.09.2020 – Decisão proferida em matéria tributária (coletivo) - Decisões do 
CAAD 
 
[2] Nomeação de membro da Comissão de Direito Financeiro e Tributário 
(28.08.2020), do Instituto de Advogados Brasileiros.    
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Nome do Docente: SUSANA LAMASNome do Docente: SUSANA LAMASNome do Docente: SUSANA LAMASNome do Docente: SUSANA LAMAS          

ORCID: ORCID: ORCID: ORCID: 0000-0002-5587-3146    CIENCIA ID: CIENCIA ID: CIENCIA ID: CIENCIA ID: 9811-f774-2E51    
             
Outros indicadores (por ex: revisão de artigos; editor de revistas, moderador de painéis Outros indicadores (por ex: revisão de artigos; editor de revistas, moderador de painéis Outros indicadores (por ex: revisão de artigos; editor de revistas, moderador de painéis Outros indicadores (por ex: revisão de artigos; editor de revistas, moderador de painéis 
de debate, participação em órgãos de gestão científica,….)de debate, participação em órgãos de gestão científica,….)de debate, participação em órgãos de gestão científica,….)de debate, participação em órgãos de gestão científica,….)     

[1] Intervenção como oradora nas III Jornadas de Solicitadoria do ISVOUGA 
(05.03.2020) 
 
[2] Vogal do Conselho Técnico Científico do ISVOUGA 
 
[3] Provedora do Estudante 
 
[4] Membro do Conselho Consultivo do ISVOUGA 

  

Participação em aParticipação em aParticipação em aParticipação em atividades técnicastividades técnicastividades técnicastividades técnicas    
[1] Colaboração com a Direção na implementação do SIGQ do ISVOUGA   

  
   
 Nome do DoNome do DoNome do DoNome do Docente: VASCO SOAREScente: VASCO SOAREScente: VASCO SOAREScente: VASCO SOARES            
        
 CENTROS DE INVESTIGAÇÃO:CENTROS DE INVESTIGAÇÃO:CENTROS DE INVESTIGAÇÃO:CENTROS DE INVESTIGAÇÃO: REMIT; CEPESE; CETRAD, U3Is      
                
Artigos Aceites em publicações indexadas Artigos Aceites em publicações indexadas Artigos Aceites em publicações indexadas Artigos Aceites em publicações indexadas     

[1] Oliveira, B. M., Mendes-Ribeiro, M., Soares, V.J., Denge, P. A., (2019). “The 
psychosocial profile of the entrepreneur: A study from the point of view of 
gender in Angola.” Portuguese Journal of Finance, Management and Accounting, 
Vol5, No9, (March). 

 
Livros ou capítulos de livros publicados Livros ou capítulos de livros publicados Livros ou capítulos de livros publicados Livros ou capítulos de livros publicados     

[1] Gomes, L., Gama, S., Matos, J., & Salazar, V.S. (2019). Estimating and testing 
long-term dependence on CAC 40 index returns. In "Organizations in the Face of 
Growing Competition in the Market. Warsaw: Institute of Economic, Polish 
Academy of Sciences", pp201-220. 
https://konferencja.jemi.edu.pl/files/MONOGRAFIA_cz_I_2019.pdf   

 
Participação em projetos de investigação aplicadaParticipação em projetos de investigação aplicadaParticipação em projetos de investigação aplicadaParticipação em projetos de investigação aplicada       

[1] Investigador no grupo de investigação “Empreendedorismo e estratégia 
empresarial”. 
 
[2] Investigador no grupo de investigação “Mercado e Finanças”. 
 
[3] Investigador no grupo de investigação “Contabilidade e Fiscalidade”. 
 
[4] História da Contabilidade em Portugal (CEPESE).  

  
 Apresentação de artigos em conferências com livro de atas e/ou publicação associadaApresentação de artigos em conferências com livro de atas e/ou publicação associadaApresentação de artigos em conferências com livro de atas e/ou publicação associadaApresentação de artigos em conferências com livro de atas e/ou publicação associada     

[1] Ujwary-Gil, A., & Potoczek, N.R. (Eds.). (2019). Organizations in the Face of 
Growing Competition in the Market. Warsaw: Institute of Economic, Polish 
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Academy of Sciences (WEB OF SCIENCE) 
https://konferencja.jemi.edu.pl/files/MONOGRAFIA_cz_I_2019.pdf 
 
[2] Coautor do Artigo “Os Benefícios Fiscais do Imposto Industrial à Economia 
Angolana” 
XVII Congresso Internacional de Contabilidade e Auditoria (CICA) – Organização 
ISCAP - OCC 

 
OOOOrganização de eventos científicos rganização de eventos científicos rganização de eventos científicos rganização de eventos científicos     

[1] BUSINESS SUMIT – ATLÂNTICO BUSINESS SCHOOL, ISVOUGA, ISPGAYA. 
 
[2] SEMINÁRIO DO MESTRADO EM GESTÃO DO ISVOUGA. 

 
Outros indicadores (por ex: revisão de artigos; editor de revistas, moderador de painéis Outros indicadores (por ex: revisão de artigos; editor de revistas, moderador de painéis Outros indicadores (por ex: revisão de artigos; editor de revistas, moderador de painéis Outros indicadores (por ex: revisão de artigos; editor de revistas, moderador de painéis 
de debate, partide debate, partide debate, partide debate, participação em órgãos de gestão científica,….)cipação em órgãos de gestão científica,….)cipação em órgãos de gestão científica,….)cipação em órgãos de gestão científica,….)     

[1] Revisor da revista PJFMA. 
 
[2] Revisor da revista ABS. 
 
[3] Membro CTC. 
 
[4] Coordenador da licenciatura em Gestão. 
 
[5] Coordenador da linha de investigação da U3Is “Mercado e Finanças”. 
 
[6] Membro da Comissão Científica da Atlântico Business Summit 2019. 
 
[7] Membro da Comissão Científica da Atlântico Business Summit 2020. 
 
[8] Membro do júri maiores de 23.  

 

PartiPartiPartiParticipação em acipação em acipação em acipação em atividades técnicastividades técnicastividades técnicastividades técnicas  
[1] Presidente do Conselho de Administração da Celanus Empresa de Turismo, 
S.A.. 
 
[2] Gestor da empresa Vasco Salazar – Gestão, Consultoria e Projetos 
Imobiliários Lda.. 

 
 Orientação de Estágios/dissertações ou Projetos conducentes a Grau Orientação de Estágios/dissertações ou Projetos conducentes a Grau Orientação de Estágios/dissertações ou Projetos conducentes a Grau Orientação de Estágios/dissertações ou Projetos conducentes a Grau     

[1] Orientação de estágios curriculares. 
 
[2] Orientação dissertações de mestrado. 
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Revistas CientíficasRevistas CientíficasRevistas CientíficasRevistas Científicas    

No âmbito da U3IS e das áreas científicas ministradas, o Instituto dispõe de duas 

revistas científicas eletrónicas em crescente projeção:  

“International Journal of Marketing, Communication and New Media” (IJMCNM) e  

“Portuguese Journal of Finance, Management and Accounting” (PJFMA). 

A revista “International Journal of Marketing, Communication and New Media” 

(IJMCNM), mais diretamente correlacionada com a área de marketing, respetiva 

licenciatura e pós-graduações, publicou o seu número 14 em junho de 2020, assim 

como três edições especial dedicadas aos temas SMM, QRMCNM e MEI. 

Todos os artigos do IJMCNM são avaliados pelo sistema double blind review no sentido 

de assegurar a qualidade dos artigos publicados. Esta revista encontra-se indexada no 

QUALIS CAPES, GOOGLE SCHOLAR, LATINDEX, REDIB, RCAAP, OAJI, DRJI, MIAR, LIVRE e 

ERIH PLUS. A publicação encontra-se disponível em: 

http://u3isjournal.isvouga.pt/index.php/ijmcnm/index     

A revista “Portuguese Journal of Finance, Management and Accounting” (PJFMA), com 

edições semestrais, publicou o seu número 10 em setembro de 2019. Esta revista incide 

sobre as áreas científicas das finanças, contabilidade e gestão, por serem consideradas 

áreas nucleares das licenciaturas do ISVOUGA e com consideráveis pontos de 

interseção, ao nível de conteúdos, entre si. Todos os artigos do PJFMA são igualmente 

avaliados pelo sistema double blind review. Esta revista encontra-se indexada no 

GOOGLE SCHOLAR, RCAAP, REBID, e DRJI. A publicação encontra-se disponível em: 

http://u3isjournal.isvouga.pt/index.php/PJFMA/index 

 

PPPProjetos em curso em Centros de Investigaçãorojetos em curso em Centros de Investigaçãorojetos em curso em Centros de Investigaçãorojetos em curso em Centros de Investigação    

O ISVOUGA está, por outro lado, associado a três Centros de Investigação: ao CEPESE- 

Research Centre for the Study of Population, Economy and Society constituído pela 

Universidade do Porto e Fundação Engº António de Almeida, ao CIDEM- Centre for 

Research & Development in Mechanical Engineering, integrado no IPP- Instituto 

Politécnico do Porto e, em particular, no ISEP-Instituto Superior de Engenharia do Porto 

e ainda ao CETRAD-Centro de Estudos Transdisciplinares para o desenvolvimento da 

Universidade de Trás os Montes e Alto Douro (UTAD), os dois primeiros: reconhecidos 

pela FCT-Fundação para a Ciência e Tecnologia, potenciando, desta forma, a integração 

dos respetivos docentes em projetos constituídos por equipas mais alargadas, o acesso 

a mais e diferentes recursos, bem como a associação a outros investigadores cujos 

domínios de interesse assentem numa base científica comum e cujos esforços se 

complementem. 

Atualmente, no âmbito do CEPESE, encontram-se em curso os seguintes projetos: 

 - “Elites Políticas e Económicas do Portugal Contemporâneo”. 

- “História da Contabilidade em Portugal”. 

 -“História da Profissão de Contabilista em Portugal”. 

Com a U3Is encontra-se em curso os seguintes projetos: 

Na área da Gestão, a linha de investigação dedicada ao tema “EMPREENDEDORISMO E 

ESTRATÉGIA EMPRESARIAL”, coordenada pelo Professor Doutor Marco Lamas. 
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O principal objetivo será a publicação de um artigo em 2020 em revistas indexadas 

SCOPUS, com o seguinte título, “(in)Sucesso empresarial das startups na região Norte”.  

Com esta investigação pretendemos estudar a relação entre modelo de negócio, 

educação em empreendedorismo, utilização da informação contabilística para a tomada 

de decisão e o sucesso empresarial. O estudo de caso a analisar são algumas das 

incubadoras de empresas sediadas no Norte de Portugal.  

Posteriormente, será realizado um artigo com o título “O Perfil do Empreendedor 

Emigrante no Norte de Portugal”. Com esta investigação pretendemos perceber qual o 

perfil do empreendedor emigrante no Norte de Portugal, o que o leva a iniciar um 

projeto empresarial e quais os obstáculos e os apoios que encontram no processo, em 

geral e em particular direcionados e personalizados para os emigrantes. O foco do 

estudo serão algumas das incubadoras de empresas sediadas no Norte de Portugal. 

Revistas às quais se pretende submeter os artigos: 

- Revista International Studies of Management and Organization - Q3, B; 

- Revista Journal of Entrepreneurship - Q2, C. 

 

 

Ainda na área da Gestão uma outra linha de investigação dedicada ao tema “MERCADO 

E FINANÇAS”, coordenada pelo professor Doutor Vasco Soares. 

O principal objetivo será a publicação de um artigo em 2020 em revistas indexadas 

SCOPUS, com um dos seguintes títulos: 

1. “Startups: Estrutura do capital”; 

2. “Startups: Modelos de financiamento”. 

 

Na área da Contabilidade, a linha de investigação dedicada ao tema “CONTABILIDADE E 

FISCALIDADE” coordenada pelo Professor Doutor Carlos Martins. 

O principal objetivo será a publicação de um artigo em 2020 em revistas indexadas 

SCOPUS, com o seguinte título: “Startups: Importância da informação contabilística para 

o (in)sucesso”. 

Com esta investigação pretendemos estudar a importância da informação contabilística 

para o sucesso ou insucesso das Startups. O estudo de caso a analisar são algumas das 

incubadoras de empresas sediadas no Norte de Portugal.  

Posteriormente, será realizado um artigo com o título “Startups: O Impacto da 

fiscalidade no (in)sucesso”. Com esta investigação pretendemos estudar o impacto da 

fiscalidade no sucesso ou insucesso das Startups. O estudo de caso a analisar são 

algumas das incubadoras de empresas sediadas no Norte de Portugal.  

As revistas para as quais se pretende submeter os artigos serão Scopus (Q4), 

nomeadamente: 

• Revista de Contabilidade e Finanças da Universidade de São Paulo no Brasil; 

Innovar de Universidad Nacional de Colombia na Colombia; 

• Ejournal of Tax Research de Australian School of Business, University of New 

South Wales na Austrália; 
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• International Journal of Banking, Accounting and Finance na Inderscience 

Publishers na Suíça. 

Como apoio a estas linhas de investigação, foi realizado entre o Isvouga e a Biblioteca 

Municipal um protocolo para utilização da base de dados EBSCO.  

A EBSCO apresenta um conjunto de recursos de bases de dados e e-books, que 

compreende um conjunto de literatura de elevada qualidade científica como apoio aos 

programas académicos e de investigação em áreas relacionadas com a Engenharia e 

Gestão Empresarial. 

 

Projetos de Investigação Aplicada sob Orientação do Corpo DocenteProjetos de Investigação Aplicada sob Orientação do Corpo DocenteProjetos de Investigação Aplicada sob Orientação do Corpo DocenteProjetos de Investigação Aplicada sob Orientação do Corpo Docente    

 

Refiram-se, por último, os projetos de investigação aplicada desenvolvidos, por 

estudantes, das licenciaturas de Engenharia de Produção industrial, Gestão de 

Empresas e Marketing, Publicidade e Relações Públicas (estes dois últimos num registo 

interdisciplinar), como resultado de parcerias com empresas. 

 

P1 Desenvolvimento de 

gasificador para 

produção de energia. 

Estudo do sistema de 

filtragem 

Mestre 

Eng. 

Joaquim 

Costa 

Marcelo 

Lopes da 

Eira 

4987 Francisco 

José Pereira 

Bernardes 

4905 

P2 Motor Stirling - 

Aplicação para 

produção de energia 

elétrica a partir de 

fontes renováveis 

Mestre 

Eng. 

Joaquim 

Costa 

Micael 

Alexandre da 

Silva Nunes 

5003 Válter José 

Resende de 

Pinho 

4895 

P3 Novo sistema de 

aquecimento por 

indução 

Prof. 

Doutor 

Eng. José 

Campos 

Neves 

Julião 

Manuel 

Barbosa 

Ribeiro 

4966 Sorin 

Calcatin 

4940 

P4 Implementação de 

sistema automatizado 

fabril 

Prof. 

Doutor 

Eng. José 

Campos 

Neves 

Mário Nuno 

Moreira 

Oliveira 

3923 Pedro 

Miguel de 

Almeida 

Rocha 

4884 

P5 Sistema de medição de 

energia portátil com 

arduíno 

Prof. 

Doutor 

Eng. José 

Campos 

Neves 

Tiago 

Manuel 

Andrade da 

Silva 

4912 Pedro 

Miguel 

Valente 

Fidalgo 

4831 
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P6 Processador de Lenha 

Flexível 

prof. 

Doutor 

Eng. 

Augusto 

Rego 

Alexandre 

Miguel 

Gonçalves 

Ferreira 

4984 Armando 

Manuel dos 

Anjos 

Martins 

4868 

P7 Incorporação de pós 

termoendurecíveis em 

matrizes 

termoplásticas 

Prof. 

Doutor 

Eng. Nuno 

Calçada 

Loureiro 

Renato 

Mendonça 

Lopes 

4910 José Filipe 

Ferreira 

Granja 

4989 

P8 Construção de um 

Gabarit para soldadura 

de um monocoque 

para mota 

Mestre 

António 

Nicolau 

David de 

Matos 

Figueiredo 

4475 Ricardo 

Manuel 

Ribeiro da 

Conceição 

3673 

P9 Desenvolvimento de 

Kits de aprendizagem 

de programação de 

robots em meio fabril 

Prof. 

Doutor 

Eng. José 

Campos 

Neves 

Miguel 

Ângelo 

Gonçalves 

dos Santos 

4826 Nuno 

Alexandre 

Rodrigues 

da Silva 

4922 

P10 Estudo da influência da 

soldadura nas 

propriedades 

mecânicas de 

termoplásticos 

Prof. 

Doutor 

Eng. Nuno 

Calçada 

Loureiro 

Sara Martins   Giovanny 

Silva 

  

P11 Otimização de um 

sistema de gestão 

visual da produção 

Mestre 

Marco 

Rocha 

Sérgio 

Moreira 

3942     

 


