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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 2021/2022. 
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IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução    

 

Do Plano de atividades do ISVOUGA para o ano letivo 2021/22 extrai-se o seguinte: 

“Ainda que a situação pandémica comece agora a mostrar sinais de abrandamento, 

desconhecemos ainda a vastidão dos seus efeitos a nível económico-social. Tememos que tais 

efeitos venham a repercutir-se para o ano letivo 2021/22 de forma ainda mais negativa que no 

ano transato. 

Sem prescindir, este é o segundo plano de atividades elaborado na sequência da aprovação de um 

plano estratégico trienal - 2019/22 – que distingue medidas a adotar a curto prazo – 1 ano e 

medidas a adotar a médio prazo – 3 anos e/ou de adoção contínua. 

Os eixos estratégicos em que assenta tal plano são: 

• Dimensão pedagógica e científica; 

• Dimensão afeta à integração profissional dos diplomados; 

• Dimensão administrativo-institucional e infraestruturas; 

• Dimensão vocacionada para o reforço da notoriedade e da divulgação da oferta formativa 

do Instituto; 

• Sistema Interno da Garantia da Qualidade; 

• Responsabilidade Social. 

No ano letivo 2019/20 foram cumpridas e/ou foi dado inicio às medidas preconizadas a curto 

prazo. 

No ano letivo de 2020/21 foi desenvolvido um trabalho de continuidade e reforço das medidas 

iniciadas e o desenvolvimento de parte das metas definidas no plano estratégico a médio prazo. 

Desta feita impõe-se dar continuidade a ações com vista a atingir aquelas metas definidas a médio 

prazo, fechando-se dessa forma o ciclo a que se reporta o plano estratégico em vigor.” 

 

Não obstante a prognose menos otimista com que iniciamos o plano de atividades, a verdade 

é que, de forma genérica, foi dado cumprimento ao mesmo, tendo-se nalguns casos ido para 

além do previsto, conforme se descreverá ao longo do presente relatório. 
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1 1 1 1 ----    Como concretizou o ISVOUGA o seu plano Como concretizou o ISVOUGA o seu plano Como concretizou o ISVOUGA o seu plano Como concretizou o ISVOUGA o seu plano de atividadesde atividadesde atividadesde atividades    e os objetivos a que se pre os objetivos a que se pre os objetivos a que se pre os objetivos a que se propôsopôsopôsopôs    

    

A A A A ----    Dimensão Dimensão Dimensão Dimensão pedagógica e científicapedagógica e científicapedagógica e científicapedagógica e científica    

No seu plano de atividades, para o ano letivo 2021/2022 e na presente dimensão foram 

eleitos os seguintes objetivos: 

•  Reforço da qualidade do corpo docente, potenciando o currículum científico dos atuais 

docentes 

• Aprimoramento da aplicação do Regulamento de avaliação do desempenho docente, 

concluindo-se pelo eventual ajustamento do regulamento existente 

• Continuação da política de adoção de metodologias de ensino-aprendizagem que se 

repercutam em resultados mais eficazes 

• Reforço da oferta formativa graduada pela submissão do pedido de acreditação de um 

novo ciclo de estudos e não graduada, designadamente pela consolidação do IEE 

• Reforço do impacto da U3Is e da produção científica 

    

RRRReforço da qualidade do corpo docenteforço da qualidade do corpo docenteforço da qualidade do corpo docenteforço da qualidade do corpo docenteeee 

Nesta dimensão importa referir a admissão de uma docente com o grau de doutor na 

área cientifica das ciências empresariais especialidade em marketing, em substituição de um 

outro docente em situação de aposentação e um novo docente, igualmente com o grau de 

doutor, na área cientifica da engenharia de gestão industrial, para o próximo ano letivo. De 

salientar ainda a obtenção do grau de doutor por um dos nossos docentes e o inicio em programa 

doutoral de outra nossa docente. 

Têm sido incentivados os docentes da instituição, possuidores de requisitos para o efeito, 

a obterem o título de especialista mediante a prestação de provas públicas, tendo quatro já 

iniciado os respetivos processos, prevendo-se a possibilidade de mais dois o fazerem.  

    

Aprimoramento da aplicação do Regulamento de avaliação do desempenho docenteAprimoramento da aplicação do Regulamento de avaliação do desempenho docenteAprimoramento da aplicação do Regulamento de avaliação do desempenho docenteAprimoramento da aplicação do Regulamento de avaliação do desempenho docente    

Tendo sido implementado o Regulamento de Avaliação do Desempenho Docente, numa 

fase experimental correspondente a um ciclo de 3 anos que agora se encerrou, foi possível fazer 

algum aprimoramento ao nível procedimental, sendo que neste momento foram já extraídas 

conclusões, por comissão constituída para o efeito, que irão levar à alteração do Regulamento no 

sentido de corresponder à necessidade de melhores soluções que a experiência prática deste 

ciclo evidenciou. Nesta senda importa ainda referir que se procedeu à alteração do próprio 

enunciado dos questionários de avaliação de desempenho, tornando-os mais atuais e eficazes 

em função do respetivo objetivo. 

 

PolíticaPolíticaPolíticaPolítica    de ade ade ade adoção de metodologias de ensinodoção de metodologias de ensinodoção de metodologias de ensinodoção de metodologias de ensino----aprendizagemaprendizagemaprendizagemaprendizagem  

Tem-se aqui em vista metodologias de ensino-aprendizagem que se repercutam em 

resultados mais eficazes (serviços em interação: Coordenadores de Curso/SOSP/SIAP/SAC/ 

SMI/Biblioteca). 

O SOSP- Serviço de Orientação e Supervisão Pedagógica continuou a assumir o 

acompanhamento do trabalho dos coordenadores de curso, garantindo que: 

a) as revisões dos planos de estudo, recomendadas pelas respetivas CAES, são 

operacionalizadas; 
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b) os objetivos de aprendizagem, os conteúdos e as metodologias de ensino-

aprendizagem são atuais e pertinentes, não se sobrepõem ou repetem os previstos 

em outras UCs, não evidenciam lacunas e são coerentes entre si; 

c) os resultados de ensino-aprendizagem preconizados são efetivamente atingidos. 

O SOSP assegurou, igualmente, os resultados atingidos pelos coordenadores, enquanto 

impulsionadores dos grupos de docentes dos cursos pelos quais são responsáveis, no âmbito do 

desenvolvimento de dinâmicas, tais como:  

a) a interdisciplinaridade; 

b) as apresentações de trabalhos na língua inglesa; 

c) a lecionação em regime e-learning (a que deve ser dada maior relevância, dando 

assim cumprimento às recomendações da DGES e da A3ES, na sequência da 

pandemia da covid 19); 

d) projetos que fomentem a atividade de investigação, por parte dos estudantes; 

e) o envolvimento de oradores externos; 

f) o envolvimento de empresas no desenvolvimento de projetos/estudos de caso, 

etc.  

O SAC- Serviço de Aperfeiçoamento de Competências, com vista à diminuição do 

insucesso escolar e ao fomento do reforço de competências, continuou a dinamizar a oferta de 

formação a disponibilizar, em cada momento, para efeitos de frequência simultânea (vitaminas, 

suplementos vitamínicos). 

A mobilidade internacional continuou a ser estimulada, designadamente através de 

apoios como a isenção de propinas e apoio com os custos de instalação, no que aos estudantes 

diz respeito. Mas foi ao nível de mobilidade de docentes que sobretudo se verificou um 

incremento. 

Os coordenadores zelaram pela atualidade e pertinência do espólio bibliográfico, bem 

como das referências constantes das FUC-Fichas das Unidades Curriculares, o que levou, no ano 

letivo em apreço, à continuação de aquisição de um número razoável de obras destinadas a 

enriquecer o espólio da Biblioteca. 

 

RRRReforçoeforçoeforçoeforço    da da da da oferta formativaoferta formativaoferta formativaoferta formativa    

Ao longo do ano letivo transato, foi preparado o guião para submissão do pedido de 

acreditação da licenciatura em Engenharia das Energias Sustentáveis, que foi submetido à 

aprovação da A3ES – Agência de Acreditação e Avaliação do Ensino Superior, no inicio do ano 

letivo aqui em apreço, porém e não obstante o recentrar dos problemas da crise energética 

colocados pela Guerra na Ucrânia, não veio a merecer a aprovação da A3ES. Sendo que da 

apreciação desta agência resulta genericamente a consideração de que tal curso se compadece 

mais com um 2º ciclo e não com um 1º ciclo de formação. 

Foi feita uma atualização dos planos de estudo de LEPI e MGE, entretanto aprovados pela 

A3ES e que entraram em vigor no ano letivo que agora se inicia. 

No âmbito do IEE- ISVOUGA Executive Education, submarca criada pelo ISVOUGA, com o 

objetivo, entre outros, de melhor projetar a imagem da instituição e que agrega a formação não 

graduada, para além da formação já existente que manteve, foi realizada a segunda edição do 

curso de especialização avançada em Direito do Trabalho, que conta com formadores renomados 

nesta área cientifica a nível nacional. Tal curso em regime on line, foi capaz de atrair formandos 

de todo o país.  

Neste âmbito foram também criados dois cursos IEE- Techskills em parceria com a 

Primavera Academy e com a Sage X3, destinados a estudantes, diplomados e/ou profissionais das 
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respetivas áreas, que pretendam aperfeiçoar e especializarem-se nesses conteúdos – 

Contabilidade, Gestão Industrial - ou de outras que pretendam mais do que isso, uma 

reconversão profissional. Tratou-se de uma oferta com forte adesão, pelo que será uma iniciativa 

a ter continuidade, alargando-se também a outras áreas científico- tecnológicas.  

Foi ainda criada uma nova pós-graduação em Direito e Fiscalidade da Empresa e bem 

assim um MBA em Inovação e Transformação Digital, a serem lançados no ano letivo 2022/23. 

 

Assim, no ano letivo 2021/22 o ISVOUGA disponibilizou uma oferta de ensino 

diversificada, com vista a dar resposta a diferentes tipos de necessidades.: 

    

� Ensino Conferente de GrauEnsino Conferente de GrauEnsino Conferente de GrauEnsino Conferente de Grau    

Neste sentido, lecionou: 

Licenciaturas ou ciclos de estudo de 1º ciclo em: 

o Contabilidade (LC); 

o Engenharia de Produção Industrial (LEPI); 

o Gestão de Empresas - horários diurno e pós-laboral – (LGE); 

o Marketing, Publicidade e Relações Públicas - horários diurno e pós-laboral – (LMPRP); 

o Solicitadoria (LS). 

E, ao nível do 2º ciclo, lecionou o curso de Gestão de Empresas (MGE), na sua 6ª edição. 

Não obstante a existência de três laboratórios destinados, em particular, à licenciatura 

em Engenharia de Produção Industrial, renovaram-se, no ano letivo de 2021/2022, os protocolos 

existentes com os centros tecnológicos CENFIM e CINCORK, destinados a dar apoio tecnológico 

ao referido curso, tendo-se ainda estalecido contactos com mais um centro de formação para o 

mesmo efeito, para o próximo ano letivo. 

Ao nível das licenciaturas, e à medida que se foi procedendo à monitorização e 

acompanhamento da dimensão de ensino-aprendizagem, o ISVOUGA lecionou “Vitaminas”, 

cursos de apoio às unidades curriculares em curso, destinados aos estudantes que evidenciam 

maiores dificuldades no acompanhamento dos respetivos conteúdos, seja por falta de 

conhecimentos prévios, seja por qualquer outro tipo de constrangimento. Em 2021/22, foram 

abrangidas por esta política de reforço, as unidades curriculares de Física, do 1.º semestre e 

Química, do 2º semestre, do curso de Licenciatura em Engenharia de Produção Industrial. E ainda 

a unidade curricular de Cálculo da Licenciatura em Gestão de Empresas. 

  Na sequência da análise dos resultados estatísticos, relativos ao impacto das Vitaminas 

no sucesso académico, constata-se que a sua frequência se traduz em resultados muito 

favoráveis para os estudantes, pelo que se poderá assumir tratarem-se de mecanismos de apoio 

ao sucesso académico com consideráveis níveis de eficácia. 

O Instituto, em 2020/2021, deu continuidade à oferta de sessões de apoio individualizado, 

no âmbito da UAFES - Unidade de Apoio à Frequência do Ensino Superior, em domínios e 

unidades curriculares de Contabilidade de Gestão II e Contabilidade das Sociedades.   

Os relatórios produzidos pelos docentes no final de cada semestre letivo (Suplementos 

às Fichas das Unidades Curriculares), relativos a cada unidade curricular, permitem supervisionar 

aspetos fundamentais, como o trabalho realizado pelos estudantes em regime de autonomia e 

as metodologias de ensino-aprendizagem efetivamente implementadas, proporcionando ainda o 

estabelecimento de correlações, entre as planificações realizadas, antes do início da lecionação 

das aulas/sessões, e o verificado ao longo das mesmas, face a anos transatos, assumindo-se, 

assim, como instrumentos de considerável pertinência e relevância para o processo de melhoria 

contínua da relação de ensino-aprendizagem da instituição. 
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No que diz respeito aos softwares que são utilizados como ferramentas nas Licenciaturas, 

foram efetuadas as aquisições/renovações das seguintes aplicações: IBM SPSS (LC e LMPRP), 

Solidworks (LEPI), AutoCAD (LEPI), Filosoft (LC), CESIM (LMPRP), Adobe Ilustrator (LMPRP), Adobe 

Premier (LMPRP). 

 

Releve-se ainda a continuidade da política de estímulo à adoção de soluções de reforço 

de competências, através do “Ensino à medida”, o qual consiste na frequência de unidades 

curriculares, em regime livre, de planos curriculares distintos dos da licenciatura a frequentar ou 

concluída, por parte dos estudantes ou diplomados, respetivamente, promovendo-se, desta 

forma, uma cultura de construção e enriquecimento individual do currículo académico e de 

aprofundamento de competências técnicas e transversais que possam, no futuro, constituir uma 

vantagem competitiva, em termos pessoais e profissionais. 

 

� Ensino e Formação não conferentes de grauEnsino e Formação não conferentes de grauEnsino e Formação não conferentes de grauEnsino e Formação não conferentes de grau    

No cumprimento da sua missão e muito particularmente no intuito de contribuir de forma 

efetiva para o desenvolvimento regional, através de uma oferta de ensino e formação 

socialmente relevante, o ISVOUGA disponibilizou igualmente formações de natureza variada. 

Designadamente formações no âmbito do IEE – ISVOUGA Executive Education, ensino não 

conferente de grau e outras formações. 

 

� IEE IEE IEE IEE ––––    ISVOUGA ISVOUGA ISVOUGA ISVOUGA Executive EducationExecutive EducationExecutive EducationExecutive Education    

- Pós-graduação em Marketing Digital e e-Commerce (9ª. Edição)  

- Pós-Graduação em Recursos Humanos e Relações Laborais (3ª edição) 

- Pós-Graduação em Política e Gestão Autárquica XXI 

- Curso de Preparação para o Exame da OCC - Ordem dos Contabilistas Certificados (30ª 

edição) 

- Curso de Especialização Avançada em Direito do Trabalho (2ª edição) 

- Curso de Direito e Gestão dos Negócios da Moda 

    

� Ensino não conferente de grauEnsino não conferente de grauEnsino não conferente de grauEnsino não conferente de grau    

- CTeSP - Curso Técnico Superior Profissional em Criação e Gestão de Negócios (1º e 2º 

anos curriculares). 

- CTeSP – Curso Técnico Superior profissional em Gestão de Turismo (2º ano curricular). 

 

� Outras formações Outras formações Outras formações Outras formações     

No âmbito da oferta formativa do Serviço de Aperfeiçoamento de Competências (SAC), no 

que respeita aos cursos de formação e de outras dinâmicas formativas e/ou de sensibilização 

foram desenvolvidas, em 2021/2022, as seguintes “aulas abertas”: 

• “O equilíbrio entre os resultados e o bem-estar”, pelo convidado Prof. Doutor Reinaldo 

Sousa Santos, na UC de Relações Públicas, em 07/12/2021 – LMPRP. 

• “A Comunidade Portuguesa em França- Problemática jurídica do casamento e do 

divórcio”, pela convidada Dra. Susana Matos Ferreira, na UC de Direito da Família, em 

14/12/2021- LS. 

• “Marketing territorial”, pela convidada Prof. Doutora Dulcineia Catarina Moura, na UC de 

Marketing, em 15/12/2021 – LMPRP. 
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• “Da petição à Contestação no Processo Laboral”, pelo convidado Dr. Hélder Quintas, na 

UC de Processo de Trabalho, em 24/03/2022 - LS 

• “Novidades no processo de insolvência e no PER – Análise da Lei nº 9/2022, de 11 de 

janeiro”, pela docente da instituição prof. Doutora Letícia Marques Costa, em 02/04/ 

2022, no âmbito de LS, LC e LGE. 

• “Rigor e objetividade jornalística em situações de conflito”, pelo convidado Pedro Cruz, 

Diretor Executivo da TSF, na UC de Direito da Comunicação e Publicidade, em 13/05/2022 

– LMPRP. 

• “Certificação de processos de soldadura e de soldadores e a sua integração no processo 

produtivo”, pelos convidados José Vale Quaresma, responsável comercial da Península 

Ibérica e Xavier Gomes Soares, Diretor da Produção, ambos da empresa Valinox SA, na 

UC de Ligações Estruturais, em 19/05/2022 – LEPI. 

Sob a responsabilidade do coordenador da licenciatura em Contabilidade, realizaram-se 

formações, ministradas pela Entidade CQM - Contabilidade, Formação e Consultadoria, Lda., em 

parceria com o ISVOUGA, no âmbito de formações acreditadas pela OCC e ministradas à 

comunidade local (contabilistas certificados, técnicos de contabilidade, alunos, empresários e 

demais interessados pelas temáticas). As formações foram ministradas pelo Coordenador de 

Curso da Licenciatura em Contabilidade, com os seguintes temas: 

·         Código do Trabalho – Alterações Legais e Outras Questões de Interesse 

·         Impostos Diferidos – Casos Práticos 

·         Método de Equivalência Patrimonial e o Método da Compra – Casos Práticos 

·         Orçamento do Estado 2022 

·         Preparação do Encerramento de Contas 2021. 

 

Ainda sob a responsabilidade desta coordenação de curso e com a participação do 

docente mestre especialista Luis Miguel Sousa e Silva foi proporcionado à comunidade em geral 

uma segunda edição do Webniar Apoio preenchimento modelo 3 – IRS. 

 

Sob a responsabilidade do coordenador do curso em Engenharia de Produção Industrial 

realizaram-se as apresentações públicas dos projetos de fim de curso da referida Licenciatura. Os 

estudantes do 3º ano apresentaram publicamente os seus trabalhos de investigação aplicada, 

desenvolvidos no ISVOUGA e/ou em empresas, sob a orientação dos respetivos docentes, 

concebidos durante o último semestre, a um júri constituído por docentes do ISVOUGA e 

especialistas externos. 

 

E aproveitando os períodos de relativo alivio das medidas de proteção contra a covid 19, 

realizaram-se as seguintes conferências: 

• “Inovação e Criatividade – Essencial fator critico de sucesso: a experiência da Addvolt”, 

pelo convidado Eng. Bruno Azevedo, em 31/03/2022, organizada pela coordenação de 

MGE. 

• “A evolução tecnológica do dinheiro: cripto moedas e negócios”, pelos convidados Luís 

Antunes e Alexandra Silva, em 21/04/ 2022, organizada pela coordenação de MGE. 

Para além da 
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• Conferência subordinada ao tema “Acabei a Licenciatura em Solicitadoria. E agora?”, 

(12/05/2022), com a intervenção de vários convidados relacionados com as diferentes 

saídas profissionais da LS e sempre com a intervenção de representantes da OSAE – 

Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução. 

 

Realizaram-se ainda as Marketing Sessions, na sua 25ª edição, com a presença de Pedro 

Costa, digital marketing strategist, entre outros, organizada pela coordenação de LMPRP. E uma 

visita de estudo à Torre da Oliva, Viarco Portugal e Oliva Creative Factoring, no âmbito da UC de 

Marketing Industrial, em 29/03/2022 – LMPRP.  

O ISVOUGA participou ainda, através de um seu docente e coordenador da Pós-graduação 

em Recursos Humanos e Relações Laborais, Dr. Eduardo Castro Marques num podcast do JN - 

Jornal de Noticias, designado “Alegações Finais”, onde discorreu sobre as alterações à lei laboral. 

 

No âmbito dos CTeSP Gestão em Turismo e Criação e Gestão de Negócios foram 

desenvolvidos projetos com o envolvimento de empresas, com vista a fomentar a atividade de 

investigação aplicada pelos estudantes, trabalhos práticos em regime de interdisciplinaridade, 

sessões letivas com a intervenção de oradores externos, e realizaram-se ainda diversas visitas de 

estudo, designadamente à Cortadoria Nacional de Pêlo, S.A., ao Museu da Chapelaria, à Viarco e 

à Bulhosas S.A., no âmbito do projeto do Turismo Industrial de São João da Madeira e bem assim 

ao parque temático do evento Perlim. 

Em termos de sessões letivas com a intervenção de oradores externos é de evidenciar as 

intervenções de João Sousa Magalhães, Despachante Oficial das Alfândegas; de Tatiana 

Mendonça, Fórum "Uma Vida com + Qualidade: inclusiva e inspiradora, promovida pela 

ADRITEM; da Professora Paula Quintas, docente de licenciaturas no ISVOUGA, com obra 

publicada e trabalhada em aula sobre “Legislação Turística Anotada”; do Dr. Paulo Matos, 

consultor na elaboração de planos de negócios. 

No campo de atuação dos projetos com envolvimento de empresas e projetos que fomentam 

atividade de investigação aplicada pelos estudantes foram várias as UCs que intervieram nestes 

domínios, resultando na criação e apresentação de projeto de âmbito social, no desenvolvimento 

de uma ideia de negócio, na elaboração de modelo e plano de  negócio, em jogos de simulação 

para o ensino e análise de decisões estratégicas realizada para futuros empreendedores, na 

identificação e descrição do processo de internacionalização de empresas sedeadas na região 

EDV, na elaboração de um plano de marketing para uma empresa de produção/serviços. 

No que diz respeito aos trabalhos interdisciplinares, praticamente todas as UCs trabalharam 

em harmonia, resultando num trabalho final apresentado na presença dos docentes responsáveis 

pelas UCs envolvidas. 

 

Reforço do impacto da U3Is e da produção científicaReforço do impacto da U3Is e da produção científicaReforço do impacto da U3Is e da produção científicaReforço do impacto da U3Is e da produção científica. 

 

Nos termos da Politica de Investigação do ISVOUGA, a U3Is é a unidade de investigação e 

de internacionalização do ISVOUGA, constituída com o propósito de produção e de divulgação de 

conhecimento científico por parte da comunidade docente. 

Tendo sido definida a Politica de Investigação do ISVOUGA e nesse contexto, a Fundação 

Terras de Santa Maria da Feira, entidade titular do ISVOUGA, passou a disponibilizar fundos para 

custeio da submissão de artigos e inscrição/participação em eventos de natureza cientifica.  

Os docentes/investigadores e discentes do ISVOUGA têm também acesso gratuito à base 

de dados EBESCO, importante ferramenta nesta área.   
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Foi dada uma nova dimensão à realização de projetos de investigação aplicada e/ou 

orientada a desenvolver nos diferentes ciclos de estudos, em particular no ciclo de estudos em 

Engenharia de Produção Industrial. Frequentemente em parceria com empresas da região e que 

não raras vezes se traduziram na resolução de problemas concretos por estas levantados. 

No ano letivo 2021/22 investiu-se ainda na aquisição de uma plataforma anti plágio e na 

associação ao Crossref, para registo DOI. 

O serviço de Biblioteca do ISVOUGA tem também desempenhado um grande contributo 

nesta área, conforme resulta do respetivo relatório anual, do qual se extrai, com relevância neste 

contexto, o seguinte: “Os serviços de biblioteca do ISVOUGA mantiveram em 2021-2022 a 

atividade de atualização constante do espólio bibliográfico através da procura de novidades 

editoriais, orçamentação e aquisição de obras nas áreas fundamentais de todas as licenciaturas 

e formações em curso na instituição. Foi dada prioridade a aquisições sugeridas por 

coordenadores antes do início de cada semestre e é de realçar que alguns docentes desenvolveram 

esforços no sentido de enriquecer o espólio da instituição com livros de oferta. De modo a garantir 

a atualização da bibliografia que conste das fichas de unidade curricular foi dada especial 

atenção: • a aquisição de livros na área de Direito, bem como de algumas revistas para 

enriquecimento do espólio em Solicitadoria; • reforço de livros na área da metodologia e apoio à 

escrita científica que sirva de suporte à formação pós-graduada e apoio a publicação científica; • 

atualização de livros no âmbito do Marketing Digital, não só para a licenciatura, mas também 

para desenvolvimento de trabalhos aplicados da pós-graduação. (…) A biblioteca permitiu ainda 

o desenvolvimento de atividades de pesquisa/apoio tutorial, em algumas unidades curriculares, 

com vista a incutir a competência de literacia de informação e a aprendizagem de métodos de 

pesquisa e seleção da informação junto dos discentes. Alguns docentes levaram os alunos ao 

espaço da biblioteca incentivando-os ao uso de obras existentes na instituição.10 Foi dado apoio, 

sempre que solicitado, para a realização de pesquisas via EBSCO. Manteve-se a prática de 

disseminar a informação pela internet como forma de contacto/informação com a comunidade 

ISVOUGA, seja através da página da Biblioteca Virtual, mediante a qual se pode aceder ao 

catálogo das obras existentes na instituição e ao catálogo municipal. Foi dada continuidade à 

colaboração com a U3is, Unidade de Investigação e Internacionalização do ISVOUGA, na 

divulgação de eventos científicos e de chamadas de trabalhos, mas também no apoio ao 

desenvolvimento de projetos, incluindo o acesso a informação no âmbito dos trabalhos com 

aplicação prática desenvolvidos pelos alunos das licenciaturas e das pós-graduações. 

 

Todas estas medidas têm, de facto, contribuído para uma clara melhoria das atividades 

de investigação, conforme resulta do Relatório Anual de Atividade da U3IS- Unidade de 

Investigação e Internacionalização do ISVOUGA, anexo ao presente relatório – Anexo I 

 

De realçar ainda e em particular a maior dinâmica dada às duas revistas cientificas do 

ISVOUGA, a que é possível aceder através do website da U3IS: https://u3is.isvouga.pt/pt/jornais-

e-revistas/. O IJMCNM - Internacional Journal of Marketing Communication and New Media e o 

PJFMA - Portuguese Journal of Finance, Management and Accoounting. 

No que diz respeito ao IJMCNM, o mesmo foi fundado em 2013, ano em que foi lançado 

o 1º número das edições regulares,    propriedade do ISVOUGA - Instituto Superior de Entre Douro 

e Vouga e perfaz em dezembro de 2022, 18 edições regulares e 10 edições especiais, com quase 

duas centenas de papers publicados, escritos por quase três centenas de autores nacionais e 

internacionais (Arábia Saudita, Argélia, Brasil, China, Egipto, Espanha, EUA, França, Georgia, Índia, 

Nigéria, Malásia, Paquistão, Polónia, Portugal, Sri Lanka, Turquia e Japão). O IJMCNM possui um 
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corpo de 150 revisores (nacionais e internacionais) e uma Comissão Científica com 32 membros 

(nacionais e internacionais) de relevo na academia. Começou em 2014 por obter as primeiras 

indexações (Google Schoolar e Latindex), tendo ano após ano conseguido outras indexações: 

RCAAP, REDIB, DRJI, OAJI, MIAR. Em 2016, o IJMCNM passou a estar indexado na QUALISQUALISQUALISQUALIS – CAPES 

e em 2018, conseguiu a importante indexação Web of Science ( Emerging Sources Citation Index Emerging Sources Citation Index Emerging Sources Citation Index Emerging Sources Citation Index 

––––    Clarivate Analytics).Clarivate Analytics).Clarivate Analytics).Clarivate Analytics). Em 2021 o IJMCNM passou a estar indexado no Journal Citations Reports 

(JCR), mais um reconhecimento relevante que poderá futuramente consolidar os requisitos para 

uma indexação SCOPUS - base de dados que já solicitou ao Editor da revista permissão para uma 

avaliação da mesma -, uma vez que desde então passaram a ser recebidas ainda mais submissões 

de artigos, quase integralmente escritos em inglês, tendo o IJMCNM edições com 100% de artigos 

publicados na língua inglesa. Ainda no ano de 2021, os artigos publicados passaram a ter o DOI 

(Digital Object Identifier), um requisito obrigatório para futuras indexações. O IJMCNM é um dos 

36 journals mundiais com o nome Marketing no título, facto que lhe confere visibilidade junto da 

comunidade científica de marketing. Finalmente, é de destacar o facto do IJMCNM ser uma 

edição parceira de várias conferências científicas internacionais, como por exemplo, a CIAIQ, 

ICCMI, ICIEMC e ICMarkTech, conferências científicas das quais resultam publicações nas bases 

de dados Web of Science e SCOPUS. 

Quanto ao PJFFMA, 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 revista, com edições semestrais, publicou os seus números 7 e 8 em setembro de 2021 

e em março de 2022, respetivamente. O número 7 publicou quatro artigos de autores nacionais 

e em língua portuguesa, um na área da contabilidade e os restantes na área das finanças, 

enquanto o número 8 publicou seis artigos também nacionais, um dos quais em língua inglesa, 

todos na área das finanças.  

 

B B B B ----    Dimensão afeta à integraDimensão afeta à integraDimensão afeta à integraDimensão afeta à integração profissional dos diplomadosção profissional dos diplomadosção profissional dos diplomadosção profissional dos diplomados    

    

Prestação de um melhor serviço (a estudantes e a diplomados) no âmbito da integração e Prestação de um melhor serviço (a estudantes e a diplomados) no âmbito da integração e Prestação de um melhor serviço (a estudantes e a diplomados) no âmbito da integração e Prestação de um melhor serviço (a estudantes e a diplomados) no âmbito da integração e 

acompanhamento profissionalacompanhamento profissionalacompanhamento profissionalacompanhamento profissional    

Não obstante a maior dificuldade do contacto direto com as empresas, por força das 

circunstâncias ligadas aos sucessivos confinamentos, ainda assim o trabalho, iniciado pelo 

SIAP, foi potenciado no sentido de se manter uma ligação constante com empresas, ao longo do 

ano letivo. Tendo sido possível aumentar o número de empresas protocoladas, pela outorga de 

novos protocolos com as seguintes empresas/organizações: 

• Relprod, Unipessoal, Ldª 

• Artecer – Artigos Termais e Cerâmicos, Ldª 

• Tavares, Simões, Alves – Sociedade de Solicitadores SPRL 

• SteelPlus – Moldes Técnicos, Ldª 

• Delegação da AO de Santa Maria da Feira 

• Pedro Lima Consultoria Financeira e Fiscal 

• Auto Soluções Mobilidade 

Além da colocação dos Estudantes em situação de Estágio Curricular e respetivo 

acompanhamento, foi potenciado o serviço de apoio à empregabilidade pela dinamização da 
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página do SIAP, designadamente através das redes sociais, potenciando dessa forma o 

recrutamento de diplomados. 

Conforme foi supra referido, esta ligação ao mundo empresarial, também permitiu o 

desenvolvimento de projetos de investigação aplicada para resolução de problemas concretos, 

designadamente no âmbito da UC de Projeto de LEPI. Assim como a realização de formações no 

âmbito do SAC. 

Sendo ainda de realçar a atribuição dos prémios de mérito aos melhores estudantes, por 

licenciatura, designadamente o prémio Amorim, o prémio Santander Universidades, o prémio 

COLEP, o prémio Filosoft, o prémio Wall Street English. E a introdução de um novo prémio 

direcionado para LC: o prémio Pedro Lima Consultoria Financeira e Fiscal. 
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Evolução do número de estudantes e diplomadosEvolução do número de estudantes e diplomadosEvolução do número de estudantes e diplomadosEvolução do número de estudantes e diplomados    

No sentido de perspetivarmos a evolução do número de estudantes admitidos, no 1º ano 

por curso; o total de estudantes a frequentar os ciclos de estudo, conferentes de grau e não 

conferentes de grau, neste último caso ao nível de CTeSP e Pós-graduações, bem como o número 

de diplomados, apresentamos infra, os gráficos: 1, 2 e 3, com dados relativos aos 3 últimos anos 

letivos. 

 

Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 1111    

    

 
Legenda:Legenda:Legenda:Legenda:    

LC – Licenciatura em Contabilidade  

LGE – Licenciatura em Gestão de Empresas  

LEPI – Licenciatura em Engenharia de Produção Industrial  

LMPRP – Licenciatura em Marketing, Publicidade e relações Publicas  

LS – Licenciatura em Solicitadoria  

MGE – Mestrado em Gestão de Empresas  

CTSP-CGN – Curso Técnico Superior Profissional em Criação e Gestão de Negócios  

CTSP-GT – Curso Técnico Superior Profissional em Gestão de Turismo   

PG-RHRL – Pós-Graduação em Recursos Humanos e Legislação Laboral  

PG-MDeC – Pós-Graduação em Marketing Digital e e-Commerce  

CEADT – Curso de Especialização Avançada em Direito do Trabalho  

SAGE – Certificação Sage X3 Área Produção e Distribuição 

CCPAC – Certificação PRIMAVERA Área Contabilidade 
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Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 2222    

    

    
Legenda:Legenda:Legenda:Legenda:    

LC – Licenciatura em Contabilidade  

LGE – Licenciatura em Gestão de Empresas  

LEPI – Licenciatura em Engenharia de Produção Industrial  

LMPRP – Licenciatura em Marketing, Publicidade e relações Publicas  

LS – Licenciatura em Solicitadoria  

MGE – Mestrado em Gestão de Empresas  

CTSP-CGN – Curso Técnico Superior Profissional em Criação e Gestão de Negócios  

CTSP-GT – Curso Técnico Superior Profissional em Gestão de Turismo   

PG-RHRL – Pós-Graduação em Recursos Humanos e Legislação Laboral  

PG-MDeC – Pós-Graduação em Marketing Digital e e-Commerce  

CEADT – Curso de Especialização Avançada em Direito do Trabalho  

SAGE – Certificação Sage X3 Área Produção e Distribuição 

CCPAC – Certificação PRIMAVERA Área Contabilidade 

RL – Regime Livre (Ensino à medida) 
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Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 3333    

    

 
Os dados referentes a 2021/2022 são compreendidos entre 01.09.2021 a 30.10.2022Os dados referentes a 2021/2022 são compreendidos entre 01.09.2021 a 30.10.2022Os dados referentes a 2021/2022 são compreendidos entre 01.09.2021 a 30.10.2022Os dados referentes a 2021/2022 são compreendidos entre 01.09.2021 a 30.10.2022    

    

Legenda:Legenda:Legenda:Legenda:    

LC – Licenciatura em Contabilidade  

LGE – Licenciatura em Gestão de Empresas  
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PG-MDeC – Pós-Graduação em Marketing Digital e e-Commerce  

CEADT – Curso de Especialização Avançada em Direito do Trabalho  

SAGE – Certificação Sage X3 Área Produção e Distribuição 

CCPAC – Certificação PRIMAVERA Área Contabilidade 
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CCCC    ––––    Dimensão administrativaDimensão administrativaDimensão administrativaDimensão administrativa----iiiinstitucionalnstitucionalnstitucionalnstitucional    e infraestruturase infraestruturase infraestruturase infraestruturas    

 

Melhoria do funcionamento da Melhoria do funcionamento da Melhoria do funcionamento da Melhoria do funcionamento da gestão dos recursos humanosgestão dos recursos humanosgestão dos recursos humanosgestão dos recursos humanos    

A qualidade do corpo docente do ISVOUGA continua a constituir uma prioridade para a 

instituição. Assim, e como se referiu, foram contratados dois novos docentes com o grau de 

doutor. Mantendo-se o apelo, junto dos docentes que reúnam para tanto requisitos, no sentido 

de obterem o título de especialista, mediante a prestação de provas públicas. 

O regulamento de avaliação do desempenho docente pode desenvolver ainda um papel 

importante, com vista à promoção da melhoria da qualidade do ensino-aprendizagem ministrado 

e desenvolvimento e divulgação do conhecimento científico. Este regulamento implementado a 

título experimental por três anos, concluiu agora este ciclo, encontrando-se já a comissão de 

avaliação a trabalhar no sentido de, a partir das conclusões extraídas destes três anos de 

implementação experimental, alterar procedimentos e o próprio regulamento de avaliação de 

desempenho docente, no sentido de melhor alcançar o respetivo desiderato. 

Já no que se refere ao estatuto da carreira do pessoal docente a instituição continua a 

aguardar a definição legislativa nesta matéria, para retomar o trabalho que já foi desenvolvendo 

a título preliminar para a definição do seu próprio estatuto. 

Releve-se ainda o reforço de qualificações e competências por parte do pessoal não 

docente e a afetação de consideráveis apoios, por parte da instituição, no sentido da integração 

do mesmo em processos potenciadores de uma maior adaptação à natural evolução de algumas 

das funções desempenhadas. A este propósito foi desenvolvido pela psicóloga da instituição um 

curso de formação destinado a todos os colaboradores não docentes, na área das Soft 

skills/Qualidade de atendimento ao público. 

Finalmente é de realçar a importância da continuação da promoção das medidas com 

vista ao aumento dos níveis de satisfação individual e do clima organizacional, para o que também 

contribuiu a continuação de investimento para a criação de maiores níveis de conforto nas 

instalações e equipamentos. 

Iniciou-se, entretanto, um processo com vista à substituição da plataforma informática 

de gestão académica. Tratar-se-á de uma plataforma que pretende agregar todas as 

funcionalidades ora dispersas, criando áreas de acesso reservado para os diferentes públicos, 

estudantes, docentes e administrativos, o que permitirá facilitar e agilizar procedimentos. Neste 

momento já se encontra contratualizada a substituição, devendo todo o processo de migração 

estar concluído em janeiro do próximo ano, para a nova plataforma poder funcionar em pleno a 

partir de março de 2023. Desta forma, se o ISVOUGA já vinha a desmaterializar procedimentos, 

com a nova plataforma tal será mais fácil e eficazmente conseguido. 

Encontra-se em reconversão todo o parque de equipamento de policópia, ficando em 

modo de acesso fácil aos estudantes duas novas máquinas fotocopiadoras. 

Deverá também ser reconvertida a central telefónica, o que se encontra já em fase de 

negociação, de modo a facilitar o contacto de candidatos, estudantes e docentes, com a 

instituição, o que nem sempre tem sido fácil, designadamente em momentos críticos, como 

durante as fases de candidaturas. 

 

Neste ponto, relativo aos recursos humanos, caracteriza-se ainda o quadro de pessoal 

docente e investigador, bem como o do pessoal não docente, comparando-se a realidade do ano 

letivo de 2020/2021 com a dos 2 anos letivos imediatamente anteriores, dando-se assim conta 

da evolução, quantitativa e qualitativa, destes dois grupos. 
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Gráfico 4Gráfico 4Gráfico 4Gráfico 4    

    

    
    

    

Gráfico 5Gráfico 5Gráfico 5Gráfico 5    
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D D D D ----    Dimensão vocacionada para o reforço da notoriedade e da divulgação da oferta formativa do Dimensão vocacionada para o reforço da notoriedade e da divulgação da oferta formativa do Dimensão vocacionada para o reforço da notoriedade e da divulgação da oferta formativa do Dimensão vocacionada para o reforço da notoriedade e da divulgação da oferta formativa do 

InstitutoInstitutoInstitutoInstituto    

No retomar gradual da desejada normalidade, após a pandemia da covid 19, o ISVOUGA 

conseguiu, através de representação com o seu stand, estar presente em escolas secundárias da 

região.  

Ainda neste contexto de relacionamento com escolas secundárias e escolas profissionais, 

o ISVOUGA outorgou no final do ano letivo, protocolos com as seguintes instituições: 

• Agrupamento de Escolas Dr. Serafim Leite, São João da Madeira 

•  Agrupamento de Escolas Ferreira de Castro, Oliveira de Azeméis 

•  Agrupamento de Escolas Soares Basto, Oliveira de Azeméis 

•  Instituto Profissional da Bairrada, Oliveira do Bairro 

•  Agrupamento de Escolas do Búzio, Vale de Cambra 

•  Agrupamento de Escolas de Santa Maria da Feira 

•  Agrupamento de Escolas da Gafanha da Nazaré, Ílhavo 

•  Agrupamento de Escolas de Albergaria-a-Velha 

•  Escola Profissional de Aveiro.  

 

A partir do clausulado destes protocolos pode genérica e sumariamente retirar-se que os 

mesmos têm os seguintes objetivos:- Encaminhar alunos que concluem cursos profissionais para 

ofertas de âmbito superior em áreas afins, na perspetiva de prosseguimento de estudos; - Definir, 

de forma articulada, uma estratégia de orientação escolar e profissional; - Proporcionar formação 

contínua de professores/formadores; - Desenvolver trabalho colaborativo entre formadores da 

componente tecnológica; - Partilhar equipamentos e/ou instalações; - Estabelecer 

conjuntamente uma rede de transportes que sustente a deslocação dos alunos de e para os 

estabelecimentos de ensino, a partir dos seus pontos de residência; - Disponibilizar residências 

de estudantes. 

 

Igualmente com relevo nesta área, as iniciativas que têm sido desenvolvidas em 

coorganização, ou participação, designadamente conferências e seminários com entidades 

parceiras, cujo relacionamento foi, entretanto, incrementado ou estabelecido. 

Assim, associou-se à organização da COTEC Portugal, com o webinar sobre “Gestão da 

Inovação e Indústria 4.0”. Associou-se ao CFPIC - Centro Profissional da Indústria do Calçado de 

São João da Madeira, com a participação de um orador numa conferência sobre formação 

profissional. À AETICE -  Associação das Empresas de Tecnologias de Informação, Comunicação e 

Eletrónica, num conjunto de três webinar, subordinado ao tema “O Futuro do Trabalho”, que 

ocorreram em fevereiro de 2021. Á AEF – Associação Empresarial da Feira, em vários eventos  

Em 26/11/2021 participou na Gala comemorativa do 1º aniversário do projeto Got Talent, 

um projeto criativo, inovador e empreendedor, promovido pela ADRITEM -  Associação de 

Desenvolvimento Regional Integrado das Terras de Santa Maria, do qual o ISVOUGA é parceiro. 

Associou-se ainda ao fórum “Uma vida com mais qualidade inclusiva e inspiradora”, promovido 

pela ADRITEM, que se realizou na Escola Superior de Saúde Norte Cruz Vermelha Portuguesa. 

Colaborou com a Delegação da Ordem dos Advogados de Santa Maria da Feira, no contexto 

do protocolo outorgado em 28 de julho de 2022, na organização de duas conferências, realizadas 

no auditório do ISVOUGA. 
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Ainda assim a divulgação da instituição e da sua oferta formativa assentou novamente e 

cada vez mais na publicação de press-release e sobretudo no recurso às redes sociais e ao 

marketing digital. 

 

IniciativasIniciativasIniciativasIniciativas    

Neste contexto as iniciativas, de caracter institucional, a assinalar no ano letivo 

2021/22 foram as seguintes:  

Reunião do Conselho Consultivo do ISVOUGA, - realizada online e que contou com a 

presença de representantes das seguintes entidades:   

• Agência Lei – Dr. João Lei  

• Azevedos Industria – Professor Américo Azevedo  

• Câmara Municipal de Santa Maria da Feira – Presidente da Câmara  

• Cincork – Dr. Délio Carquejo  

• Manuel Matos & Filhos, Lda. – Dr. Paulo Matos  

• Simoldes Plásticos – Dr.ª Cristina Pereira  

• Direção Executiva do ISVOUGA - Senhor José Manuel Leão e Eng.º António Teixeira  

• Conselho Técnico-Científico do ISVOUGA – Professor Nuno Loureiro  

• Provedora do Estudante – Professora Susana Lamas  

• Diretora.  

 

Nesta reunião foi apresentado o Relatório de Atividades 2020/21 e foram ainda 

abordados os seguintes assuntos: a importância do papel do ISVOUGA na transferência de 

conhecimento para as empresas: aproximação do Instituto às empresas, promoção de formação 

mais especializada de curta duração; comunicação da candidatura a uma nova licenciatura na 

área tecnológica – Engenharia das Energias Sustentáveis; Necessidade em apostar na 

investigação aplicada às empresas. 

No ano aqui em apreço, por cautela, optou-se por não realizar a Cerimónia de Abertura 

do Ano letivo, dada a situação ainda provocada pela pandemia da Covid 19. 

Realizou-se, pela primeira vez, em julho, a Cerimónia de entrega de Diplomas da Pós-

graduação em Marketing Digital e e-Commerce e da Pós-graduação em Recursos Humanos e 

Relações Laborais. A cerimónia contou com a participação dos diplomados, seus familiares, 

Diretora do ISVOUGA, coordenadores e docentes das Pós-graduações. 

A Cerimónia de entrega de cartas de Curso e entrega de prémios de Mérito passou a 

realizar-se no inicio do ano letivo, o que ocorreu, no auditório do ISVOUGA, no passado dia 01 de 

outubro, referente ao ano letivo 2020/21. Nesta cerimónia estiverem presentes os diplomados, 

estudantes premiados, respetivas famílias e amigos, representantes de empresas, docentes, 

coordenadores de curso, representantes dos órgãos do ISVOUGA e da Fundação Terras de Santa 

Maria da Feira. 

Avaliações, Auditorias e Projetos FinanciadosAvaliações, Auditorias e Projetos FinanciadosAvaliações, Auditorias e Projetos FinanciadosAvaliações, Auditorias e Projetos Financiados    

No que respeita a ações empreendidas em resposta a solicitações da tutela e/ou A3eS-

Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, releve-se a instrução de processo de 

acreditação de novo ciclo de estudos de licenciatura em Engenharia das Energias Sustentáveis 

que, não obstante, não veio a ser acreditado. E o segundo follow-up da Avaliação institucional, 

cujo relatório foi submetido, encontrando-se ainda a aguardar apreciação. 

No ano letivo em análise não se verificou a submissão de qualquer candidatura a projetos 

financiados, no âmbito dos CTeSP. 
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Relações com o Relações com o Relações com o Relações com o EEEExteriorxteriorxteriorxterior    e Internacionalizaçãoe Internacionalizaçãoe Internacionalizaçãoe Internacionalização        

A cooperação entre instituições ao nível de desenvolvimento de projetos e de prestação 

de serviços foi outra das principais dimensões equacionadas. Neste sentido, o ISVOUGA envolveu-

se em novas parcerias, com outras instituições de ensino superior, perspetivando-se o 

desenvolvimento de projetos comuns de: investigação, ensino, acolhimento de estágios, 

cedência de espaços. Desta forma, o ISVOUGA, no ano letivo de 2021/22, outorgou mais um 

protocolo com uma instituição de ensino estrangeira, no caso a Faculdade Einsten, do Brasil e 

estabeleceu contactos com a Unisinos, igualmente do Brasil, para o estabelecimento de um 

protocolo de colaboração ao nível do ensino/investigação. 

 

Durante o ano letivo em análise o SIAP e os docentes orientadores acompanharam as 

situações de estágio curricular.  

No ano letivo de 2021/2022 foram colocados, em contexto de estágio curricular, nas 

empresas, os seguintes números de Estudantes:  

o LC - 16 

o LGE - 45  

o LMPRP - 20  

o CTeSP-CGN – 7 

o CTeSP-GT -  10 

  

As entidades que acolheram estudantes, em contexto de estágio curricular, no âmbito das 

licenciaturas, foram as seguintes:  

o 2 AM Unipessoal Lda. 

o 2 Go Out Consulting 

o Albertino da Rocha Gomes, Lda. 

o Alumifeira - Alumínios da Feira, Lda. 

o Amorim Cork, SA 

o Antípoda - Consultoria para os Negócios e Gestão, lda 

o Aqui Tem - Seguros, Contabilidade, Documentação 

o Argumento Soberbo, Lda. 

o Armazém da Terra 

o Arte - Seguros, Contabilidade e Informática, Lda. 

o Associação Empresarial da Feira 

o Audicambra - Gestão e Contabilidade, Lda. 

o Augusol - Contabilidade e Consultoria Financeira, Lda. 

o Caetsu Two 

o Câmara Municipal da Murtosa 

o Câmara Municipal de Espinho 

o Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis 

o Câmara Municipal de Santa Maria da Feira 

o Câmara Municipal de São João da Madeira 

o Census - Acccounting Services 

o Central Casa - Desenvolvimento de Projetos de Domótica, Lda. 

o Centro Hospitalar entre Douro e Vouga 

o CIRAC - Círculo de Recreio, Arte e Cultura 

o Dairas Conta - Contabilidade e Serviços, Lda 

o Divmac, Projetos, Automatismos e Periféricos Industriais 
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o Empribuild 

o EneIndústria Unipessoal Lda 

o Engitop 

o Equitable Sharing Lda 

o Etapas Pioneiras, Lda. 

o F.P.C. Zarrinha, SA 

o Fagus Portugal SA 

o Faurecia Assentos de Automóvel, Lda 

o Feira Seguros - Loja Fidelidade 

o Fernando e Ferro e Irmão 

o Fluidotronica Equipamentos Industriais, Lda. 

o Gabinete Contabilidade "Manuel A. Silva Almeida" 

o Gabinete de Contabilidade Sousas, Lda. 

o Gestamp Aveiro SA 

o Golden Tulip S. João da Madeira 

o Grupo Solverde 

o Hélio e Vitor, Lda. 

o HNhit Nails 

o Hotel Rural Vale do Rio 

o INDAQUA - Indústria e Gestão de Águas, SA 

o Indústrias de Serralharia Gralim, Lda. 

o INFOR Santa Maria Informática, Lda. 

o Irmãos Castanheiros, Lda. 

o JC Ferreira & Marques, Lda 

o Joaquim Augusto Silva, Lda. 

o JPM Automação e Equipamentos Industriais SA 

o Junta de Freguesia de Maceda 

o Kirchhoff Automotive Portugal 

o Livetech 

o Lotus Design 

o Manuel Matos e Filhos, Lda. 

o Mendes, Boaventura & Associados, Lda 

o Mesosystem SA 

o Método Indomável, Lda 

o Mice-molds 

o Molfil - Indústria de Bordados 

o Nautilus, SA 

o Nestlé Portugal, Unipessoal, Lda. 

o Novarroz Produtos Alimentares, SA 

o Olimec, Lda 

o Páginas Narrativas, Lda 

o Pedro Lima - Consultoria Financeira 

o Pinto e Ramos Sociedade, Mediação de Seguros Lda. 

o Polisport 

o Pontual 

o RCN Innovation in Aluminium Systems 

o Relance - Calçados, Lda 
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o Santos e Fernandes, Lda 

o Serralharia Abel Lindolfo & Oliveira, Lda. 

o Sf Moldes, SA 

o SILCAL - Comércio Ferragens, Lda. 

o Simoldes Plásticos, S.A. 

o Sisint - Supervisão, Conservação, Manutenção e Gestão de Redes de Energia, Lda 

o Soares & Azeredo, Lda. 

o SoDrive, Lda. 

o Sorgal - Sociedade de Óleos e Rações, SA 

o Unicor 2 Produtos de Cortiça, Lda. 

o Valente Marques Industrial, SA 

o VougaGeste Consultores Lda. 

o Wedd – Music & Events 

o Yasaki Saltano Ovar 

o Zona Verde 

o Zoo de Lourosa - feira viva 

  

Através do SIAP, o ISVOUGA deu ainda prossecução ao serviço “Bolsa de Emprego 

Online”, através do qual se disponibiliza informação, com caráter regular e sistemático, relativa a 

ofertas de emprego e a estágios profissionais. Neste processo, o SIAP foi ainda interface de 

divulgação de 61 ofertas de emprego, repartidas entre as seguintes áreas: gestão (27), 

engenharia (13), marketing (8) e contabilidade (12), solicitadoria (1).   

  

Ao nível da internacionalização e no que se refere a intercâmbios no âmbito do Programa 

Erasmus +, o ISVOUGA recebeu em 28/09/2021, o Prof. Andrzej Pawluczul, da Bialystok University 

of Tehonogy, Polónia. Em 16/11/2021, o Prof. Cenk Celik, da Kocaeli University, Turquia. A 

22/03/2022, os Profs.  Sawiye Çigdem Koçak e Ozkan Kose da @uakuniversitesianlik, Turquia. E 

em 17/05/2022, o Prof. Doutor Alfredo Abadas Selma da ESERP Business& School Law, Espanha. 

Nestas circunstâncias houve a oportunidade de ser feita a apresentação das instituições, foram 

abordadas questões como as melhores práticas no Programa Erasmus + e a cooperação em 

termos de investigação entre as instituições. Todos os professores visitantes proporcionaram 

ainda uma “aula aberta”, sobre temas da respetiva especialidade nos ciclos de estudo das áreas 

correspondentes. A 03/05/2022 recebemos ainda a visita de Taala Ozkay, diretora de serviços da 

Universidade de Kocaeli, Turquia e de Haluk Arda Oskay, Professor Associado do Departamento 

de Artes Visuais da mesma Universidade. Em sentido inverso também dois docentes do ISVOUGA, 

prof. Doutor Nuno Loureiro e Prof. Doutor Campos Neves, tiveram a oportunidade de estabelecer 

contacto com a realidade de uma instituição de ensino superior estrangeira, no caso a 

Universidade de Bialystok, Polónia.    

Ainda na esfera da Mobilidade Internacional, e no âmbito do Programa Europeu de 

Mobilidade - Erasmus+, para o período compreendido entre junho de 2020 e maio de 2022, foram 

atribuídas 5 bolsas para mobilidade de estudos pela Agência Nacional Erasmus+. Considerando 

que no período referido se executaram na totalidade 9 fluxos outgoing, sendo que 4 foram 

realizados no ano académico 2020/2021, houve necessidade de ativar, no ano letivo 2021/2022, 

o plafond da Fundação Terras de Santa Maria da Feira. Assim, no que diz respeito a estudantes, 

no ano letivo 2021/2022 tivemos, em outgoing 5 estudantes na República Checa e 1 estudante 

na Polónia. Em incoming tivemos 3 estudantes da Republica Checa e 2 estudantes da Turquia. 
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No dia 19 de maio de 2022 o ISVOUGA recebeu uma delegação da Universidade 

UNISINOS, de Porto Alegre, Brasil, que teve a oportunidade de conhecer a instituição e o meio 

envolvente, culminando com uma aula aberta lecionada, no ISVOUGA, sobre os temas do PER e 

Sistemas Tributários. 

No âmbito do Programa Erasmus + (2021-2027) (KA1) e do consórcio anteriormente 

criado, intitulado “Direito à Cidade” (D@C), com  a Universidade Lusófona do Porto (ULP) como 

entidade coordenadora e outras entidades que a par do ISVOUGA atuaram como parceiros, 

designadamente a Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto (FAUP), o ISCTE - Instituto 

Universitário de Lisboa, o Instituto Superior Miguel Torga (ISMT) e outras Entidades, como a 

DOMUS SOCIAL, E.M., com relevância no contexto local, regional, nacional e 

europeu/internacional, começaram a ser desenvolvidas as primeiras dinâmicas. Este consórcio 

oferece a oportunidade para que as Instituições de Ensino Superior possam enviar estudantes 

(em mobilidade de estudos e mobilidade de estágios) e docentes – investigadores (na modalidade 

de formação e modalidade de ensino). Para além da mobilidade, estão abrangidas outras 

atividades, como workshops, seminário e conferências, presenciais e/ou virtuais. Como resultado 

pretende-se proporcionar aos estudantes e staff melhoria de competências científicas e técnicas, 

que lhes permita desenvolver a atividade profissional em ambientes multiculturais; incrementar 

competências transversais orientadas para a inovação, criatividade e empreendedorismo, que 

constituam valor acrescentado para as empresas; promover o emprego jovem, inclusivo e 

envolvido na defesa do direito à cidade; estabelecer relações entre entidades nacionais e 

europeias.  

De entre as várias atividades planeadas pelo consórcio, realizou-se a 18 de maio de 2022, 

na ULP - Universidade Lusófona do Porto, e a 25 de maio de 2022, no ISCTE - Instituto 

Universitário de Lisboa, o Congresso Internacional Direito à Cidade, com participações de 

oradores nacionais e internacionais, bem como de representantes de vários organismos e 

entidades públicas. Este foi composto por quatro painéis, a saber: CIDADE INCLUSIVA, CIDADE 

INTELIGENTE, CIDADE POLÍTICA e CIDADE LABORATÓRIO. O painel CIDADE INTELIGENTE teve a 

participação dos docentes do ISVOUGA, José Carlos Martins, Rui Zeferino Ferreira, José Campos 

Neves e Susana Lamas e Letícia Marques Costa como moderadora. O ISVOUGA convidou ainda 

para integrar este painel a Vereadora do Urbanismo do Município de Santa Maria da Feira, Ana 

Ozório, que abordou a temática da ���������	, 
����	��̧	 � ��	�	��	 - �� ���	��� � ��	 

������	 ̃� ������	́��	!  Com a integração neste consórcio e a participação nas atividades 

realizadas pelo mesmo, o ISVOUGA reforça a ligação entre entidades nacionais e internacionais, 

oferecendo maior possibilidade de mobilidade à sua comunidade académica, através do trabalho 

em rede e de parcerias que permitem uma conexão capaz de potenciar um avanço qualitativo e 

quantitativo da Instituição e dos seus membros, bem como das cidades e das pessoas que nelas 

vivem, através dos conhecimentos e práticas que todos os setores envolvidos produzem e/ou 

desempenham.  

 

O Consórcio Europeu ������� 	 ̀ ��	�� realizará em breve novas iniciativas, 

encontrando-se já em preparação um BIP – Blended Intensive Programme, a decorrer em 

outubro próximo. O BIP terá o título “Housing and urban commons: Building with care” e incluirá 

palestras, oficinas temáticas colaborativas e visitas de estudo a bairros.  Como subtemas a serem 

incluídos elencam-se os seguintes: Políticas de Urban Commons; Habitação Social e Urban 

Commons; Commoning: um processo cooperativo; Fabricação digital baseada na comunidade. 

Durante o BIP, um grupo de participantes realizará 5 dias de mobilidade física no ISCTE (Lisboa), 

ISMT (Coimbra), ISVOUGA (Santa Maria da Feira) e Universidade Lusófona (Porto), combinada 
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com uma componente virtual obrigatória que contará para os resultados globais da 

aprendizagem.  

 

Reforço da imagem institucionalReforço da imagem institucionalReforço da imagem institucionalReforço da imagem institucional    

            Tudo o que vem de se referir nos itens anteriores desta dimensão e de outras, pretende 

contribuir para o reforço da imagem institucional do ISVOUGA. Com efeito, o ISVOUGA tem feito 

uma grande aposta no que toca à dimensão vocacionada para o reforço da notoriedade e da 

divulgação da oferta formativa. Para tanto tem contribuído também a submarca IEE- ISVOUGA 

Executive Education e a dinâmica por esta entretanto criada e a afetação de um recurso humano 

a esta dimensão que, a par do responsável pela comunicação já existente, tem desenvolvido um 

importante trabalho ao nível das redes sociais e dos novos meios de comunicação. Cremos que 

fruto disso mesmo temos hoje uma imagem da instituição mais e melhor projetada, o que é 

demonstrado pelos comentários que nos fazem chegar, mas também pela crescente procura da 

instituição, traduzida concretamente num número de candidatos para o ano letivo que agora se 

inicia superior em cerca de 30% ao número do ano transato. Igualmente com relevo nesta área, 

as iniciativas que têm sido desenvolvidas em coorganização, ou participação, designadamente 

conferências e seminários com entidades parceiras, cujo relacionamento foi, entretanto, 

incrementado ou estabelecido. 

Por outro lado, a abertura da instituição à comunidade, acolhendo iniciativas de entidades 

externas designadamente IEFP – Instituto de Emprego e Formação profissional, Junta de 

freguesia, Câmara Municipal, entre outras, têm permitido dar a conhecer a instituição e 

correlativamente de forma facilitada divulgar a sua oferta formativa. 

 

EEEE    ----    Sistema Sistema Sistema Sistema Interno de Garantia Interno de Garantia Interno de Garantia Interno de Garantia de Qualidadede Qualidadede Qualidadede Qualidade    

 

No que diz respeito ao Sistema Interno de Garantia de Qualidade - SIGQ, sem prejuízo e, aliás, 

dando sequência ao que foi referenciado no anterior Relatório anual, foi desenvolvida a página 

informática do SIGQ. Tal página segue a estrutura dos referenciais da Qualidade anteriormente 

redefinidos, contendo todos os regulamentos do ISVOUGA e todos os modelos utilizados, 

organizados de forma sistemática e ainda através de listagem numerada, encontrando-se 

acessível a todos os colaboradores docentes e não docentes do ISVOUGA. Permitindo-lhes ainda 

fazer, de forma direta, partilha de ficheiros e impressões dos modelos necessários para o 

desempenho das respetivas atividades. Para tanto foram feitas sessões de formação destinadas 

a dar a conhecer a plataforma e modo de utilização, quer para os colaboradores docentes, quer 

para os colaboradores não docentes.  

Foram acionados os instrumentos de auscultação, previstos no SIGQ, tratados, analisados e 

publicitados os respetivos resultados, com base nos quais, foram redefinidas e ajustadas as 

prioridades ao nível dos indicadores a considerar em sede do Mapa de Monitorização e Plano de 

Melhoria para 2022/23. 

Ainda nesta dimensão é importante salientar a implementação do Regulamento de avaliação de 

desempenho docente da forma e no estádio suprarreferido. 

 

FFFF    ----    Responsabilidade Responsabilidade Responsabilidade Responsabilidade SSSSocialocialocialocial    

 

O ISVOUGA elaborou e aprovou um Código de Conduta Ética, que entrou em vigor em 

março de 2022 e que pode ser consultado em: https://isvouga.pt/media/documentos/Codigo-
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de-conduta-etica-do-isvouga-V1-MAR2022.pdf. E o Estatuto do Estudante com Necessidades 

Educativas Especiais - 

https://isvouga.pt/media/documentos/regulamentos/administrativo/Estatuto_Estudante_Nece

ssidades_Educativas_Especiais_ISVOUGA.pdf, implementado em novembro de 2021, com 

intervenção e apoio ao nível do tratamento dos processos, da psicóloga da instituição. 

Na vertente da responsabilidade social voltada para o exterior o ISVOUGA proporcionou 

aos cidadãos, em sessão online, apoio ao preenchimento do modelo 3 do IRS, o que já havia 

ocorrido em maio de 2020 e agora novamente em maio de 2021. No âmbito da pareceria entre 

o ISVOUGA e a CQM- Contabilidade, Formação e Consultadoria, Ldª, têm sido proporcionadas 

variadas formações na área da contabilidade e fiscalidade, destinada a profissionais da região e 

diplomados do ISVOUGA. 

O Instituto tem colaborado ainda com várias instituições da região na organização de 

eventos, pela cedência de instalações e respetiva divulgação. 

Importa também relevar o importante papel do ISVOUGA no acolhimento de refugiados 

da Ucrânia, pois organizou de forma imediata um curso de língua portuguesa para os ucranianos 

que chegaram à região. Sendo que posteriormente e em parceria com o IEFP, foram ministrados 

dois cursos certificados de português destinados a refugiados, a funcionar nas instalações do 

ISVOUGA. 

 

Continuação da políContinuação da políContinuação da políContinuação da política de apoio a estudantes carenciadostica de apoio a estudantes carenciadostica de apoio a estudantes carenciadostica de apoio a estudantes carenciados    

Numa vertente mais individualizada, e ao nível dos seus públicos internos, o ISVOUGA 

concedeu a isenção de propinas aos estudantes que desenvolveram funções na Biblioteca do 

Instituto, mantendo o regime de isenção igualmente para os estudantes que estiveram em 

regime de mobilidade internacional, a quem acrescentou também um apoio para custos de 

instalação. Concedeu, ainda, redução de propinas, a estudantes em situação de grave carência 

económica comprovada, no período entre a matrícula, no ano curricular/curso, e a receção da 

bolsa de estudo da DGES-Direção Geral do Ensino Superior. 

Prestou o serviço de consulta de psicologia gratuita a estudantes. 

E, à semelhança dos anos anteriores concedeu apoios financeiros à Associação 

Académica do ISVOUGA e à Tuna Académica.    

 

G G G G ----    GGGGestão estão estão estão FFFFinanceirainanceirainanceirainanceira    

    

Reportando ao ano letivo de 2021/22, em que assenta, maioritariamente, os resultados 

do presente relatório, verifica-se resultado financeiro positivo, embora inferior ao exercício de 

2020, e uma situação patrimonial global estável. 

No decorrer da análise da demonstração de resultados de 2021, constatou-se um 

aumento da rúbrica de custos com pessoal, explicada, em parte, pela atribuição de prémio aos 

coordenadores de curso, prémio anual a todos os colaboradores e pagamento aos docentes 

envolvidos nos projetos de engenharia.   

Apesar da ausência de incentivos e financiamentos públicos, o resultado líquido positivo 

deste exercício resulta de um conjunto diversificado de esforços e atuando sobretudo ao nível do 

reforço e diversificação de fontes de captação de receitas e de controlo de custos. 

Contudo, os custos com pessoal são elevados apesar de não ter existido a contratação de novos 

docentes. 

A situação patrimonial e financeira atual é capaz de fazer face a fatores externos menos 

favoráveis como é o caso da recessão económica e aumento dos preços de bens de consumo 
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primários explicadas pela situação de pandemia provocada pelo COVID-19 e mais recentemente 

pela guerra na Ucrânia. Apesar disso, não se prevê, para um futuro a curto/médio prazo, que esta 

situação possa vir a suscitar constrangimentos ao nível da sustentabilidade da instituição, 

inclusive, pelo facto do regresso à atividade plena das empresas e o fim progressivo das 

restrições, situações que se avizinham favoráveis para a atividade do ISVOUGA. 

2. A2. A2. A2. Apreciação crítica preciação crítica preciação crítica preciação crítica ddddos os os os resultados obtidos resultados obtidos resultados obtidos resultados obtidos     

Face às prioridades definidas para 2010/22:  

o o incremento das competências científicas do ISVOUGA, nomeadamente pela 

requalificação do corpo docente (doutorados e especialistas); 

o o desenvolvimento do projeto de potenciação da qualidade de ensino, através de 

medidas adotadas no sentido de se melhorar as metodologias de ensino-aprendizagem, 

designadamente a adoção de metodologias diferenciadoras potenciadas e de se obterem 

melhores resultados ao nível de competências atingidas, por parte dos estudantes; 

o a melhoria do espólio bibliográfico e acesso à base de dados EBESCO decorrente de 

protocolo com a Biblioteca Municipal de Santa Maria da Feira, dos equipamentos 

informáticos e infraestruturas de apoio à esfera prática do ensino ministrado; 

o os demais apoios prestados em sede de investigação e publicações aos 

docentes/investigadores, o que tem permitido um incremento em matéria de 

investigação e investigação aplicada; 

o a adoção de medidas no sentido de se colmatarem constrangimentos, experienciados 

pelos estudantes, quer ao nível do sucesso académico, quer ao nível económico-social, 

quer a nível psicológico-emocional. Designadamente manutenção de vitaminas, 

suplementos vitamínicos, UAFES e o gabinete de consulta de psicologia gratuita a 

estudantes; 

o a promoção do intercâmbio de estudantes e de outros grupos da comunidade 

académica; 

o o reforço das iniciativas que preconizam processos de integração profissional dos 

diplomados com elevados níveis de satisfação para as partes envolvidas, designadamente 

através do incremento dado à página do SIAP nas redes sociais. 

o a adesão a projetos e a diferentes modalidades de cooperação interinstitucional que 

contribuem para o reforço dos níveis de eficiência generalizada do funcionamento do 

Instituto e para a respetiva sustentabilidade; 

o a utilização da página Web do SIGQ entretanto criada. 

o a aposta contínua no reforço da notoriedade, potenciada pela criação da marca IEE e pela 

aposta na divulgação utilizando os novos meios de comunicação e do nível de qualidade 

da instituição;  

perspetivando-se um superior nível de captação de estudantes e a atração de novos públicos, o 

que aliás já se verificou no novo ano letivo que, entretanto, teve início, 

A instituição apresenta resultados coerentes com o preconizado que se poderão considerar 

bastante satisfatórios. 

 

Aprovado em reunião do Conselho de Administração da Fundação Terras de Santa Maria da Feira, 

em 23 de novembro de 2022. 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA U3ISRELATÓRIO DE ATIVIDADES DA U3ISRELATÓRIO DE ATIVIDADES DA U3ISRELATÓRIO DE ATIVIDADES DA U3IS    

ANO LETIVO 2021/2022ANO LETIVO 2021/2022ANO LETIVO 2021/2022ANO LETIVO 2021/2022    

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 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.  

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 cientifica online “International Journal of Marketing, Communication and New Media” (IJMCNM), fundada 

em 2013, ano em que foi lançado o 1º número das edições regulares, perfaz em dezembro de 2022, 18 edições 

regulares e 10 edições especiais, com quase duas centenas de papers publicados, escritos por quase três centenas de 

autores nacionais e internacionais (Arábia Saudita, Argélia, Brasil, China, Egipto, Espanha, EUA, França, Georgia, Índia, 

Nigéria, Malásia, Paquistão, Polónia, Portugal, Sri Lanka, Turquia e Japão). 

O IJMCNM possui um corpo de 150 revisores (nacionais e internacionais) e uma Comissão Científica com 32 membros 

(nacionais e internacionais) de relevo na academia. 

Começou em 2014 por obter as primeiras indexações (Google Schoolar e Latindex), tendo ano após ano conseguido 

outras indexações: RCAAP, REDIB, DRJI, OAJI, MIAR. 

Em 2016, o IJMCNM passou a estar indexado na QUALIS – CAPES e em 2018, conseguiu a importante indexação Web 

of Science ( Emerging Sources Citation Index – Clarivate Analytics). 

Em 2021 o IJMCNM passou a estar indexado no Journal Citations Reports (JCR), mais um reconhecimento relevante 

que poderá futuramente consolidar os requisitos para uma indexação SCOPUS, uma vez que desde então passaram a 

ser recebidas ainda mais submissões de artigos, quase integralmente escritos em inglês, tendo o IJMCNM edições com 

100% de artigos publicados na língua inglesa. 

Ainda no ano de 2021, os artigos publicados passaram a ter o DOI (Digital Object Identifier), um requisito obrigatório 

para futuras indexações. 

O IJMCNM é um dos 36 journals mundiais com o nome Marketing no título, facto que lhe confere visibilidade junto da 

comunidade científica de marketing. 

Finalmente, é de destacar o facto do IJMCNM ser uma edição parceira de várias conferências científicas internacionais, 

como por exemplo, a CIAIQ, ICCMI, ICIEMC e ICMarkTech, conferências científicas das quais resultam publicações nas 

bases de dados Web of Science e SCOPUS. 

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

semestrais, publicou os seus números 7 e 8 em setembro de 2021 e em março de 2022, respetivamente. O número 7 

publicou quatro artigos de autores nacionais e em língua portuguesa, um na área da contabilidade e os restantes na 

área das finanças, enquanto o número 8 publicou seis artigos também nacionais, um dos quais em língua inglesa, todos 

na área das finanças. O próximo número será publicado em setembro de 2022.  
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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, e pelo programa anti plágio 

Ouriginal Urkund. Esta revista encontra-se indexada no GOOGLE SCHOLAR, RCAAP, REBID, e DRJI. De acrescentar que 

os artigos publicados passaram a ter o DOI (Digital Object Identifier), um requisito obrigatório para futuras indexações, 

desde 2021. A publicação encontra-se disponível em: http://u3isjournal.isvouga.pt/index.php/PJFMA/index  

ProjeProjeProjeProjettttos em curso os em curso os em curso os em curso     

Com o CEPESE - Research Centre for the Study of Population, Economy and Society: 

A linha de investigação “Conceção e disseminação do papel da Função Sistemas de Informação” tem por objetivos: 

• identificar e qualificar as dependências da Função Sistemas de Informação e a influência das Políticas Públicas 

na sua conceção e disseminação nas organizações públicas e privadas; 

• adotar e disseminar Melhores Práticas com aplicabilidade internacional, através da integração em grupos e 

projetos de investigação de organizações internacionais; 

• elaborar e disseminar ferramentas aplicadas que transformem construtos em ações concretas que apoiem o 

desempenho da Função Sistemas de Informação. 

A Transformação Digital resulta de uma adoção intensiva da tecnologia que não está obrigatoriamente alinhada com 

as expetativas da sociedade e das organizações. A opção por metodologias e ferramentas de Transformação Digital 

terá influência não só na velocidade como na qualidade da adoção, bem como nos seus resultados ou consequências 

em áreas tão distintas como a Inclusão, o Emprego, a Saúde, entre muitas. Por seu lado, as Políticas Públicas têm uma 

influência determinante na evolução dos Sistemas de Informação. Como componente fundamental das Organizações, 

para além do seu papel de suporte à operação, os Sistemas de Informação devem estar ligados à Governação para 

assegurar o seu alinhamento e suporte às opções estratégicas, pretendendo-se clarificar a Função Sistemas de 

Informação e o papel preponderante que desempenha no desenvolvimento das organizações. 

Com a U3Is – Unidade de Investigação e Internacionalização do Isvouga: 

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

EMPRESARIAL”, cujo principal objetivo é estudar a relação entre modelo de negócio, educação em 

empreendedorismo, utilização da informação contabilística para a tomada de decisão e o sucesso empresarial.  

Ainda na área da Gestão uma outra linha de investigação dedicada ao tema “MERCADO E FINANÇAS”. 

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

principal objetivo é estudar a importância da informação contabilística para o sucesso ou insucesso das 

Startups.  

Na área da Engenharia, o projeto BIO-DANO, cujo objetivo é a quantificação da alteração do comportamento 

mecânico e ao dano de compósitos biodegradáveis degradados por humidade, isto é, estudar como se 

comportarão os compósitos biodegradáveis quando forem afetados por humidade que, como já é sabido, 

altera química e morfologicamente o material e como tal terá impacto nas propriedades finais. 

Como apoio a estas linhas de investigação, o ISVOUGA utiliza a base de dados EBSCO.  

A EBSCO apresenta vários recursos de bases de dados e e-books, que compreendem 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. 

 

Encontra-se, ainda, em curso a organização de uma Conferência dedicada ao tema “INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE 

NA ERA DIGITAL”, estando a mesma prevista para o 2º semestre do ano letivo de 2022/2023. 
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Produção Científica do Corpo Docente Produção Científica do Corpo Docente Produção Científica do Corpo Docente Produção Científica do Corpo Docente     
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Nome do Docente: ANA CRISTINA DIAS COVASANA CRISTINA DIAS COVASANA CRISTINA DIAS COVASANA CRISTINA DIAS COVAS 

 

  

Ano Letivo: 2021/2022     

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

  
CENTROS DE INVESTIGAÇÃO: U3Is; GRUDIS 

       
     

   
    

Descrição da atividade científica   

Artigos Aceites em publicações indexadas   

Lista:  
[1] Martins, C. Q., Covas, A., Ribeiro, J. C. & Soares, V. S. (2021). As Competências Técnicas nos Profissionais 
de Contabilidade: O caso português – Innovar (Revista com indexação Scopus) (aceite, a aguardar 
publicação).  
 
[2] Martins, C. Q., Covas, A., Ribeiro, J. C. & Soares, V. S. (2021). “A importância da comunicação no 
exercício da profissão contabilística em Portugal” – International Journal of Marketing, Communication and 
New Media (Revista com indexação Web of Science) (aceite, a aguardar publicação).  
 

  

Participação em projectos de investigação aplicada  

Lista:  
[1] Investigadora no grupo de investigação “Contabilidade e Fiscalidade” (ISVOUGA) 
 

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

Lista:  
[1] Soares, V. S., Ribeiro, J. C., Covas, A. & Martins, C. Q. (2021, setembro). “A Importância do orçamento e 
do controlo interno nos Profissionais de Contabilidade” – XV Congresso Ibero-americano de Controlo de 
Gestão – Cali – Colômbia – CIBEC 2021.  
 
[2] Covas, A., Martins, C. Q., Ribeiro, J. C. & Soares, V. S. (2021, setembro). “O Domínio da informática nos 
Profissionais de Contabilidade” – XXI Encuentro Internacional AECA – Toledo – Espanha – Certificado 
Diferencial de Calidad Científica.  
 

Participação em Júris de provas conducentes a grau  

Lista:  
[1] Arguente na defesa de Estágio Curricular da Licenciatura em Contabilidade no Isvouga (no âmbito da 
OCC): 1 
 

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

Lista:  
 
[1] Membro do júri das entrevistas de Maiores de 23.  
 
[2] Orientação do Estágio Curricular do Curso Técnico Superior Profissional em Criação e Gestão de 
Negócios (ISVOUGA): 4 
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Publicação de artigos de índole técnica   

Lista:  
[1] Elaboração de vários documentos de cariz teórico-prático de apoio ao estudo: 10 
 

Participação em actividades técnicas  

Lista:  
[1] Coordenadora do Curso Técnico Superior Profissional em Criação e Gestão de Negócios (ISVOUGA).  
 

Orientação de Estágios/dissertações ou Projectos conducentes a Grau   

Lista:  
[1] Orientação do Estágio Curricular da Licenciatura em Contabilidade no Isvouga (no âmbito da OCC): 6 
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Nome do Docente: ANDREIA FERNANDES SILVANome do Docente: ANDREIA FERNANDES SILVANome do Docente: ANDREIA FERNANDES SILVANome do Docente: ANDREIA FERNANDES SILVA    

 

  

Ano Letivo: 2021/2022     

          
ORCID: 

 https://orcid.org/0000-0002-

8298-0238  

CIENCIA ID: 

https://www.cienciavitae.pt//FC1B-

B7AD-8EE8  

CENTROS DE INVESTIGAÇÃO:  
U3is – Unidade de Investigação e Internacionalização do ISVOUGA            
       

Descrição da atividade científica   

Artigos aceites em outro tipo de publicações  

Lista:  
Silva, A. F. (2022, abril 13). A urgência da publicação e o problema das revistas predatórias. Ajudar a 
identificar. Plataforma Barómetro Social. Instituto de Sociologia da Universidade do Porto. ISSN 2182-1879  
 
Silva, A. F. & Pinho, R. (2022). Learning to separate the wheat from the chaff. How to distinguish 
information from comercial contents. [Conferência]. ICCL 2 Internacional Congress on 21st Century 
Literacies. Instituto Politécnico de Santarém. Comunicação aceite e integrada no painel Media Literacy.  
 

Participação em Júris de provas conducentes a grau  

Lista:  
Júri Projeto final de licenciatura de LMPRP (ISVOUGA): 2 
 

Organização de eventos científicos   

Lista:  
Organização de aula aberta: Ser feliz no trabalho: as pessoas e a gestão de pessoas. Com Reinaldo Santos. 6 
dez 2021.ISVOUGA. 
https://isvouga.pt/pt/noticias/2021-12-07/o-equilibrio-entre-os-resultados-e-o-bem-estar/ 
 
25ª Isvouga Marketing Session, Beauty E Commerce, 25 nov 2021. Função: Coordenação conteúdos e staff 
de apoio ao evento. 
  
Conferência Internacional U3is, Inovação e sustentabilidade na era digital. ISVOUGA. Função: Comissão 
Organizadora (em curso).  
 
Silva, A. F. & Bastos, I. (2021). Workshop como criar um CV. Ctesp em Turismo e em Criação e Gestão de 
Negócios. PDF. Moodle. 25 nov 2021. ISVOUGA  
 

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

Lista:  
Conselho Pedagógico. Função: Presidente 
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Membro Conselho Técnico-Científico.  
 
Membro júri provas maiores de 23 anos de LMPRP.  
 
Administração e edição da Plataforma de Comunicação Científica.  
 
Coordenação Biblioteca do ISVOUGA.  
 
Editora número Especial: International Journal of Marketing, Communication and New Media. Special Issue 
on Marketing in the Context of COVID-19, January 2022, 1-4.  
 
Revisão de Artigo IJMCNM: 3 
 
Júri prova de projeto aplicado da PGMDEC (ISVOUGA): 12 
 
Júri prova de projeto aplicado da PGRHRL (ISVOUGA): 3 
 
Participação no Congresso Final: Comedig. Competências de Literacia Digital e Mediática. Faculdade de 
Psicologia da Universidade de Coimbra. 25 de junho 2022. Presencial 
 
Formação avançada Schools Tackling disinformation Mooc European Schoolnet Academy 14 Março- 20 de 
Abril 2022.  
 
Webinar Workhosp Erasmus. Digital Fact checking, 4 e 5 abril 2022, Associação Portuguesa de Imprensa 
 Webinar Mantenha os seus dados atualizados. A importância dos metadados. Crossref. Março 17 Março 
2022, Zenodo. 
 
Participação nas II Jornadas de Comunicação de Ciência. 30 abril 2022. U. Minho. Online 
 
Webinar Making  it count: Research credit management in a collaborative world. 26.04.2022. Clarivate. 
Online 
 
Ouriginal – software anti-plágio – ação de formação nov 2021. Online 
 
Literacia de informação e pensamento crítico no ensino superior: Combater a desinformação. 17-12-2021. 

Publicação de artigos de índole técnica    

Lista:  
Silva, A. F. (2022). Guia de apoio à investigação. Onde interessa publicar? V2022. PDF. ISVOUGA 
 
Silva, A. F. (2022, jul). Aprender ciência. Os principais indicadores bibliográficos. ISVOUGA. [Sway] 
 
Silva, A. F. (2021, fev 23). JCI, Journal Citation Indicator. A nova métrica de medição de impacto das 
publicações da Web of Science. Bibliforma. https://bibliforma.wordpress.com /2022/02/23/jci-journal-
citation-indicator-a-nova-metrica-de-medicao-de-impacto-das-publicacoes-da-web-of-science/ 
 
Silva, A. F. (coord.) (2022). Manual de procedimentos dos serviços de Biblioteca do ISVOUGA. Revisão de 
orientações. PDF. Documento interno disponível na biblioteca. 
 
Silva, A. F. (coord.) (2022). Manual de catalogação e indexação dos serviços de biblioteca do ISVOUGA. PDF. 
Documento interno disponível na biblioteca. 

Participação em actividades técnicas  
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Lista:  
Silva, A. F. (2022). Formação-ação: Comunicação Interna e externa nas organizações. 42h. Animar.  
 
Associação Portuguesa para o Desenvolvimento local. Maio-Junho 2022. Função: Formadora 
 
Participação nas Melhores Empresas para Trabalhar. Iniciativa Revista Exame, ManPower e AESE: 4 
 
Formação em catalogação e indexação de livros monitoras da biblioteca: 2 
 
Workshop: Boas práticas para captar/lidar com a atenção dos media. 30 abril 2022. U. Minho.  
 
Módulo Comunicação Interpessoal e Felicidade Organizacional. Pós-graduação em RH e RL. ISVOUGA. 
 

Orientação de Estágios/dissertações ou Projetos conducentes a Grau   

Lista:  
Orientações ESTÁGIOS da licenciatura em Marketing, Publicidade e Relações Públicas: 7 
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Nome do Docente: ANTONIETA MARIA SOUSA LIMAANTONIETA MARIA SOUSA LIMAANTONIETA MARIA SOUSA LIMAANTONIETA MARIA SOUSA LIMA    

Ano Letivo: 2021/2022     

                         
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, REMIT. 
       

Descrição da atividade científica  Descrição da atividade científica  Descrição da atividade científica  Descrição da atividade científica      
 

Participação em projetos de investigação aplicada     

Lista: Lista: Lista: Lista:             
  
[1] [1] [1] [1] Conceção e disseminação do papel da Função Sistemas de Informação (CEPESE). 
 
[2][2][2][2] Investigadora no grupo de investigação “Contabilidade e Fiscalidade”: O Problema da Capitalização das 
Empresas Portuguesas (U3Is). 
 
[3][3][3][3] Investigadora no grupo de investigação “Empreendedorismo e estratégia empresarial” (U3Is). 
 
[4][4][4][4] Investigadora no grupo de investigação “Mercado e Finanças” (U3Is). 

Participação em Júris de provas conducentes a grau     

Lista: Lista: Lista: Lista:     
    
[1][1][1][1] Membro do júri da defesa de estágio/projeto da Licenciatura em Contabilidade (ISVOUGA): 1 
 
[2][2][2][2] Júri das Provas para Atribuição do Título de Especialista na área de Contabilidade e Fiscalidade (ISCAP): 2 

Organização de eventos científicos     

Lista: Lista: Lista: Lista:     
    
[1] [1] [1] [1] 5ª Edição Atlântico Business Summit – 19/11/2021 (Membro da Coordenação Científica). 
 

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

Lista: Lista: Lista: Lista:     
 
[1] [1] [1] [1] Revisão de artigos na 5ª Edição Atlântico Business Summit: 4 
 
[2][2][2][2] Revisão de artigos na revista científica online PJFMA - VOL. 7, N. 14 (2021): 4 
    
[3][3][3][3] Revisão de artigos na revista científica online PJFMA - VOL. 8, N. 15 (2022): 6 
 
[4][4][4][4] Revisora de artigos na revista científica online E3. 
 
[5][5][5][5] Revisora de artigos na revista científica online IJMCNM. 
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[6][6][6][6] Editor da Revista científica online PJFMA: 
      - VOL 7, NO 14 (2021) 
      - VOL 8, NO 15 (2022) 
 
[7][7][7][7] Vice-presidente do CTC do Isvouga. 
 
[8][8][8][8] Responsável pela Unidade de Investigação do Isvouga (U3Is). 
 
[9][9][9][9] Membro do júri maiores de 23.  
 
[10][10][10][10] Oradora no Seminário Doutoramento UPT, 23 de março de 2022. 
 
[11] [11] [11] [11] Formação frequentada: Plataforma URKUND, Sector Zero, Sector Zero, 2 horas, novembro/2021. 
 
[12][12][12][12] Revisora da revista cientifica Lithuanian Business University of Applied Sciences (LBUAS). 
 
[13][13][13][13] Membro integrado do CEPESE. 
 
[14][14][14][14] Membro colaborador do REMIT. 
 

Publicação de artigos de índole técnica       

Lista:  
 
[1][1][1][1] Elaboração de vários documentos de cariz teórico-prático de apoio ao estudo: 11 

Participação em atividades técnicas     

Lista: Lista: Lista: Lista:     
 
[1][1][1][1] Elaboração de relatórios colegiais para Tribunal e MP de Vila Nova de Gaia. 
 
[2][2][2][2] Membro da OCC. 
 
[3][3][3][3] Consultora em diversas empresas. 
 
[4][4][4][4] Curso de preparação para realização de exame de admissão à OCC (ISVOUGA): 3 
 
[5][5][5][5] Curso online Udemy “Achieving Quick And Effective Results With Six Sigma”. 
https://www.udemy.com/course/achieving-quick-and-effective-results-with-six-
sigma/learn/lecture/26847698#overview 
 
[6][6][6][6] Curso online Udemy “Operations Excellence”. (em rascunho) 
 
[7][7][7][7] Curso online Udemy “Curso preparação para exame à OCC”. https://www.udemy.com/course/curso-
preparacao-para-exame-a-occ/learn/lecture/26017718#overview 
 
[8][8][8][8] Formadora na PEA (Porto Executive Academy). 
 
[9][9][9][9] Formadora na ABS (Atlântico Business School). 
 
[10[10[10[10]]]] Curso formação Sage X3 – Módulo IVA 
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[11][11][11][11] Curso formação Sage X3 – Módulo Contabilidade Geral e Contabilidade Analitica 

Orientação de Estágios/dissertações ou Projetos conducentes a Grau      

Lista: Lista: Lista: Lista:     
 
[1][1][1][1] Estágios de LC no âmbito da OCC (ISVOUGA): 6 
 
[2][2][2][2] Mestrado em Gestão de Empresas (ISVOUGA): 2 
 
[3][3][3][3] Mestrado em Gestão (UPT): 1 
 
[4][4][4][4] Estágios do curso de Gestão (UPT): 4 
 
[5][5][5][5] Membro da Comissão Doutoramento UPT: 1 
 
[6][6][6][6] Orientação de Tese de Doutoramento (UPT): 1 
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Nome do Docente: ANTÓNIO CARLOS Nome do Docente: ANTÓNIO CARLOS Nome do Docente: ANTÓNIO CARLOS Nome do Docente: ANTÓNIO CARLOS CORTECORTECORTECORTE----REAL DE SOUSA REAL DE SOUSA REAL DE SOUSA REAL DE SOUSA   

  

Ano Letivo: 2021/2022        

    
ORCID: 0000-0002-6493-6161  CIENCIA ID:  
                                
CENTROS DE INVESTIGAÇÃO: Industrial Engineering and Management (INESCTEC)   

     

   

   

   

Descrição da atividade científica    Descrição da atividade científica    Descrição da atividade científica    Descrição da atividade científica        

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

 

Lista:   
  
Membro do INESCTEC  

 

Orientação de Estágios/dissertações ou Projetos conducentes a Grau     

Lista:   
 
Mestrado Integrado em Engenharia Mecânica: 2 
 
Mestrado Integrado em Engenharia e Gestão Industrial: 2 
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Nome do Docente:  ANTÓNIO TAVARES VIEIRA Nome do Docente:  ANTÓNIO TAVARES VIEIRA Nome do Docente:  ANTÓNIO TAVARES VIEIRA Nome do Docente:  ANTÓNIO TAVARES VIEIRA     

     

Ano Letivo: 2021/2022        

              
ORCID:  CIENCIA ID:                          
      
CENTROS DE INVESTIGAÇÃO:   

      
     

    
   

   
  

Descrição da atividade científica  Descrição da atividade científica  Descrição da atividade científica  Descrição da atividade científica      

Organização de eventos científicos   

Lista:   
  
Realização do Workshop “Como Construir um Curriculum Vitae eficaz”, em exclusivo para os  
Alunos do Mestrado em Gestão de Empresas do Isvouga  
  
Realização do Workshop “Como Construir um Curriculum Vitae eficaz”, em exclusivo para os Alunos do 
Mestrado em Gestão de Empresas do Isvouga.  
  
Realização do Workshop “Gestão e Desenvolvimento de Carreira”, em exclusivo para os Alunos da Pós-
Graduação em Recursos Humanos e Relações Laborais do Isvouga.  
 

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

Lista:   
  
Vieira, A. T.; García, A. E. T.; Viéitez, J. A. C.. Fusiones y Adquisiciones de Empresas: Efectos en las 
percepciones de los trabajadores de las Practicas de Recursos Humanos. (artigo em revisão final; em 
Co-autoria com Investigadores da Universidade de Salamanca).   

Publicação de artigos de índole técnica    
   

Lista:   
  
 Revisão e atualização de todos os materiais pedagógico-didáticos: 2  

Participação em atividades técnicas   
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Lista:   
  
Consultor em “Gestão e Desenvolvimento de Recursos Humanos” de uma empresa industrial do ramo 
da Metalomecânica.  
  
Consultor em “Gestão e Desenvolvimento de Carreira” de Quadros Médios, Quadros Superiores e 
Executivos.  
  
Formador do Curso “Liderança e Gestão de Equipas” para a totalidade do corpo de gestão 
(Administração; Direções; Chefias intermédias e de primeira linha) de uma empresa industrial do ramo 
da Metalomecânica.  

Orientação de Estágios/dissertações ou Projetos conducentes a Grau   

Lista:   
  
Orientação da dissertação de Mestrado em Gestão de Empresas (ISVOUGA): 1 
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Nome do Docente: AUGUSTO ANTÓNIO Nome do Docente: AUGUSTO ANTÓNIO Nome do Docente: AUGUSTO ANTÓNIO Nome do Docente: AUGUSTO ANTÓNIO LOPES REGO LOPES REGO LOPES REGO LOPES REGO  

  

Ano Letivo: 2021/2022       

              
ORCID:  CIENCIA ID:                          
      
CENTROS DE INVESTIGAÇÃO:   

  
 
 
 

       
     

Descrição da atividade científicaDescrição da atividade científicaDescrição da atividade científicaDescrição da atividade científica 

Participação em Júris de provas conducentes a grau   

Lista:   
No âmbito da LEPI (ISVOUGA): 5 
 
No âmbito da Licenciatura em Engenharia Mecânica (ISPGAYA): 7  

Publicação de artigos de índole técnica    
   

Lista:   
MANUAIS TÉCNICOS DIDÁTICOS: 2                                                                  
                                                                  

Participação em atividades técnicas   

Lista:   
MEMBRO SÉNIOR DA ORDEM DOS ENGENHEIROS  

Orientação de Estágios/dissertações ou Projetos conducentes a Grau  
   

Lista:  
Orientação de estágios da LEPI (ISVOUGA): 3   
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Nome do Docente: CARLOS TEIXEIRA ALVESNome do Docente: CARLOS TEIXEIRA ALVESNome do Docente: CARLOS TEIXEIRA ALVESNome do Docente: CARLOS TEIXEIRA ALVES    

 

  

Ano Letivo: 2021/2022     

          
ORCID: CIENCIA ID: 

                      
CENTROS DE INVESTIGAÇÃO:  

       
     

   
    

Descrição da atividade científica    

Artigos aceites em outro tipo de publicações   

Lista:  
ALVES, C. & ALVES, M. (2022) O mundo do trabalho em tempo de pandemia. In Revista de Psicologia 
Jurídica e Forense da Associação Brasileira de Psicologia Jurídica, nº 2 
 

Livros ou capítulos de livros publicados  

Lista:  
ALVES, C. & ALVES, M. (2022) A formação ao longo da vida: Uma visão jurídico pedagógica. In 
Cadernos de Psicologia Jurídica, nº 8 
 

Participação em Júris de provas conducentes a grau  

Lista:  
Arguente nas provas de mestrado no ISEC, I. Politécnico de Coimbra: 2 
 

Organização de eventos científicos   

Lista:  
Aula Aberta – ISVOUGA: 2 
 

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

Lista:  
Membro da Comissão Editorial da Revista de Psicologia Jurídica Forense - Brasil 
 

Orientação de Estágios/dissertações ou Projetos conducentes a Grau   

Lista:  
Orientador de Estágio na LGE no ISVOUGA: 2 
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Nome do Docente: CARLOS ALEXANDRE QUELHAS MARTINSNome do Docente: CARLOS ALEXANDRE QUELHAS MARTINSNome do Docente: CARLOS ALEXANDRE QUELHAS MARTINSNome do Docente: CARLOS ALEXANDRE QUELHAS MARTINS    

 

Ano Letivo: 2021/2022     

          
ORCID: 0000-0001-6492-1587 CIENCIA ID: 0916-6BEF-01E6 

                      
CENTROS DE INVESTIGAÇÃO: CEPESE; CEOS E GRUDIS 

       
     

   
    

Descrição da atividade científica    
  

Artigos Aceites em publicações indexadas  
  

Lista:  
Martins, C. Q., Covas, A., Ribeiro, J. C. & Soares, V. S. (2021). “O Impacto do Regime Jurídico da Troca de 
Informações Fiscais na União Europeia: O Caso Português” – Revista Jurídica Unicuritiba V.03, n.º 65, p. 
333-358 Abril-Junho 2021 (Artigo SCOPUS) – Publicado Outubro 2021 
 
Martins, C. Q., Covas, A., Ribeiro, J. C. & Soares, V. S. (2021). “As Competências Técnicas nos 
Profissionais de Contabilidade: O caso português – Innovar (Revista com indexação Scopus) (aceite, a 
aguardar publicação). 
 
Martins, C. Q., Covas, A., Ribeiro, J. C. & Soares, V. S. (2021). “A importância da comunicação no 
exercício da profissão contabilística em Portugal” – International Journal of Marketing, Communication 
and New Media (Revista com indexação Web of Science) (aceite, a aguardar publicação). 
 

  

Livros ou capítulos de livros publicados  
  

Lista:  
Martins, C. Q e outros (2022). “O Processo de Normalização Contabilística em Portugal” do livro 
“História da Contabilidade – 3.º volume – CEPESE (aguarda publicação) 
 
Martins, C. Q e outros (2022). Autor do Capítulo “Pressuposto do princípio da continuidade, 
acontecimentos após data de balanço, tratamento de insolvências e dissolução e liquidação” do livro 
“Descomplicar a Contabilidade” – OCC (aguarda publicação setembro 2022)  

Participação em projetos de investigação aplicada  

Lista:  
[1] Investigador no grupo de investigação “Contabilidade e Fiscalidade” do ISVOUGA. 
 

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

Lista:  
Soares, V. S., Ribeiro, J. C., Covas, A. & Martins, C. Q. (2021, setembro). “A Importância do orçamento e 
do controlo interno nos Profissionais de Contabilidade” – XV Congresso Ibero-americano de Controlo de 
Gestão – Cali – Colômbia – CIBEC 2021. 
 
Covas, A., Martins, C. Q., Ribeiro, J. C. & Soares, V. S. (2021, setembro). “O Domínio da informática nos 
Profissionais de Contabilidade” – XXI Encuentro Internacional AECA – Toledo – Espanha – Certificado 
Diferencial de Calidad Científica. 
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Participação em Júris de provas conducentes a grau  

Lista:  
Arguente em Provas de Professor Especialista em Contabilidade – indicado pela Ordem dos 
Contabilistas Certificados (OCC), no IPCA, ISPGAYA e ISLA e indicado pelo ISCAP no IPMAIA: 6 
 

Organização de eventos científicos  
  

Lista:  
Webinar Sobre IRS Junho 2022 - ISVOUGA 
 

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

Lista:  
Membro do CTC – ISVOUGA 
 
XVIII Congresso Internacional de Contabilidade e Auditoria (CICA) – Organização ISCAL e OCC – Lisboa - 
Membro da Comissão Científica - Revisor de Artigos (2021): 2 
 
Membro do júri das entrevistas de Maiores de 23. 
 
Revista Contabilidade & Gestão – Membro do Conselho Editorial  
 
Membro do CEPESE 
 
Membro do CEOS 
 

Publicação de artigos de índole técnica   
  

Lista:  
Manual de Formador na APECA na Formação “Aspetos Societários das Sociedades Comerciais – 
Abordagem Contabilística e Fiscal 
 

Participação em atividades técnicas  

Lista:  
Intervenção como Árbitro no CAAD em 2021 em Processos Tributários: 1 
 
Perito Contabilista em Processos Judiciais: 10 
 
Assessor de Juiz em Processo de Julgamento Cível  
 
Formador na Ordem dos Contabilistas Certificados, participando nas Formações Eventuais 
(Encerramento de Contas Ano 2021 (4 formações) e Lei n.º 7/2021 – Reforço dos direitos e garantias 
dos contribuintes e contabilistas (5 formações)), Descomplicar na Hora (1 formação) e Reuniões Livres 
(3 formações) 
 
Formador na APECA na Formação “Aspetos Societários das Sociedades Comerciais – Abordagem 
Contabilística e Fiscal 
 
Formador na CQM em várias formações ministradas em Vila do Conde e ISVOUGA, sobre MEP, Impostos 
Diferidos, ESNL e Encerramento Fiscal e Contabilístico: 8 
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Orientação de Estágios/dissertações ou Projetos conducentes a Grau  
  

Lista:  
Dissertação de Mestrado no ISCAP 
 
Dissertação de Mestrado no ISVOUGA 
 
Orientação de Projetos e Estágios Curriculares – no ISVOUGA: 6 
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Nome do Docente: JORGE REMONDESJORGE REMONDESJORGE REMONDESJORGE REMONDES  

     

Ano Letivo: 2021/2022 (01/07/2021 e 30/06/2022)      
  

                            
ORCID: ORCID: ORCID: ORCID: 0000-0002-5259-4379    CIENCIA ID: CIENCIA ID: CIENCIA ID: CIENCIA ID: 2B12-E987-2233          
         
CENTROS DE INVESTIGAÇÃO: CEOS/IPP, IMAR (Brasil), U3Is.              
        

Descrição da atividade científica  Descrição da atividade científica  Descrição da atividade científica  Descrição da atividade científica    

Artigos Aceites em publicações indexadas   

  
Remondes, J.Remondes, J.Remondes, J.Remondes, J. (2021). The Impact of Social Media on Marketing Communication Management. International 
Journal of Marketing, Communication and New Media, Vol. 10, Nº 18, 1-3.   
 
Remondes, J.Remondes, J.Remondes, J.Remondes, J. (2021). Digital, Marketing and Online Video Ads: Brand Studies. International Journal of 
Marketing, Communication and New Media, Vol. 9, Nº 17, 1-3.   
 
Castro, P. A.; Temer, A. C.; Silva, M. H. C.; & Remondes, J.Remondes, J.Remondes, J.Remondes, J. (2021). Investigação Qualitativa: Uma forma 
complementar de investigação?. International Journal of Marketing, Communication and New Media, Special 
Issue QRMC, Nº 10, 1-6.   
 
Silva. A.; Teixeira, S.; Rodrigues, M. A. & Remondes, J.Remondes, J.Remondes, J.Remondes, J. (2022). Marketing in the Context of COVID19, 
International Journal of Marketing, Communication and New Media, Special Issue MCCOVID-19, Nº 11, 1-6.  
 
Coelho, S.; Remondes, JRemondes, JRemondes, JRemondes, J.; & Costa, A. P. (2021). O Perfil do Enoturista na Região Demarcada do Douro, 
CULTUR – Revista de Cultura e Turismo, V. 15, nº2, pp. 1-29.  

Livros ou capítulos de livros publicados   
   

Remondes, JRemondes, JRemondes, JRemondes, J., Coord (2022). Marketing Digital & E-Commerce #1: Estratégia, Branding e Comunicação, 2ª 
Edição Revista e Aumentada, Psicosoma: Viseu.  
 
Remondes, J. Remondes, J. Remondes, J. Remondes, J. (2022). Social Media Intelligence: Monitorização, Análise de Dados, Intelligence e Reporting. In 
J. Remondes (Coord.), Marketing Digital & E-Commerce #1: Estratégia, Branding e Comunicação (2ª Edição 
Revista e Aumentada, pp. 93 – 132), Psicosoma Viseu.        
 

Remondes, J.Remondes, J.Remondes, J.Remondes, J. (2022). The Sophistication of Social Media Platforms. In P. M. da Silva & S. F. Teixeira (Eds.), 
Digital Marketing Trends (pp. 39-42), CEOS.PP.   
 
Remondes, J.Remondes, J.Remondes, J.Remondes, J. (2022). Social Media Marketing. In S. F. Teixeira & J. F. Santos (Eds.), Tópicos de Marketing 
Digital (pp. 181-205), CEOS.PP.  
 
Remondes, J.Remondes, J.Remondes, J.Remondes, J. (2021). Marketing e Comunicação Aplicada para Organizações da Economia Social, in P. M. 
S. Marques, Gestão de Organizações Sociais (3ª edição, pp. 89-117), Edições Esgotadas: Viseu.  

Participação em projetos de I&D    
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[UIDB/04007/2020] FCT - Fundação Portuguesa para a Ciência e Tecnologia  
  

Participação em projetos de investigação aplicada   

  
Coordenação do Projeto “Prémio OEIRAS VALLEY 2022 “ 
  

Participação em Júris de provas conducentes a grau   

  
Relatório de Estágio no ISAG – Instituto Superior de Administração e Gestão, para obtenção do grau de 
Mestre em Direção Comercial e Marketing.  
 
Dissertação no IPCA – Instituto Politécnico do Cavado e do Ave, para obtenção do grau de Mestre em 
Gestão das Organizações (APNOR)  
 
Dissertação no IPVC – Instituto Politécnico de Viana do Castelo, para obtenção do grau de Mestre em 
Marketing.  
 
Dissertação na FEP, Universidade do Porto, para obtenção do grau de Mestre em Gestão de Serviços.... 
     

Organização de eventos científicos     

  
Membro da Comissão Científica da International Conference on Applied Business and Management 
(ICABM2022), ISAG – European Business School.      
     
Membro da Comissão Científica da International Conference on Innovation and Entrepreneurship in 
Marketing and Consumer Behaviour (ICIEMC), Universidade de Aveiro. 
 
Membro da Comissão Científica do 1º International Workshop in Marketing (IWM) – Sustainnability and 
Resilience, Universidade Lusíada do Porto.  
 
Membro da Comissão Científica da ICCESUS – Conferência Científica Internacional sobre Comunicação e 
Sustentabilidade Ambiental, Instituto Politécnico de Viseu.  
 
Membro da Comissão Científica da 6ª World Conference on Qualitative Research (à distância).  
 
Membro da Comissão Científica do CIAIQ2022 – 11º Congreso Ibero-Americano En Investigación 
Cualitativa, A Coruña, España.      
 
Organização de Aula Aberta sobre Marketing Territorial no 1º semestre para as turmas do 1º ano da 
LMPRP  
 
Organização de Visita de Estudo ao Turismo Industrial de SJM com alunos do 1º ano da LMPRP.  
 
Organização da 36ª edição do ciclo de seminários Prime Digital Guests da Pós Graduação em Marketing 
Digital e eCommerce – Orador convidado: David Grave.  
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Outros indicadores (por ex: revisão de artigos; editor de revistas, moderador de painéis de debate, 
participação em órgãos de gestão científica.)    

  
PGMDCE – Orientador do Projeto Aplicado de Pós Graduação em Marketing Digital e eCommerce: 26 
 
Coordenação da Licenciatura em Marketing, Publicidade e Relações Públicas   
 
Editor-in-chief da revista IJMCNM – International Journal of Marketing, Communication and New Media 
(Web of Science Journal)  
 
Convidado sem direito de voto no Conselho Técnico-Científico   
 
Keynote Speaker do CIEPC – Congreso Internacional El Protocolo Contemporáneo com uma apresentação 
sobre a utilização das redes sociais na organização e gestão de eventos.   
 
Avaliador Externo de júri para atribuição de uma Bolsa de Investigação para Doutoramento - FCT – 
Concurso para a Atribuição de Bolsas de Investigação para Doutoramento – 2022  
 
Orador convidado do Painel sobre Digital nas III Jornadas de Ciências Empresariais da Universidade 
Fernando Pessoa.  
 
Orador convidado do Seminário sobre Tendências do Marketing Digital no âmbito da Licenciatura em 
Marketing do ISCET - Instituto Superior de Ciências Empresariais e do Turismo.  
 
Editor Vol 10, No 18, (2022) of IJMCNM – International Journal of Marketing, Communication and New 
Media (Wos/JCR).   
 
Editor Vol 9, No 17, (2021) of IJMCNM – International Journal of Marketing, Communication and New 
Media (Wos/JCR).  
 
Editor Nº 10, Special Issue QRMC (2021) of IJMCNM – International Journal of Marketing, Communication 
and New Media (Wos/JCR).  
 
Editor Nº 11, Special Issue MCCOVID19 (2022) of IJMCNM – International Journal of Marketing, 
Communication and New Media (Wos/JCR).   
 
Reviewer do Journal of Strategic Marketing: 1 
 
Chapter manuscript Reviewer do IGI Global: 4  
 
Reviewer  do Journal of Retail & Distribution Management: 2 
 

Participação em atividades técnicas   

    
Formador do Curso de Gestão Estratégica de Redes Sociais Institucionais no Ministério dos Negócios 
Estrangeiros (Instituto Diplomático - Centro de Formação do Ministério dos Negócios Estrangeiros).  
 
Formador do Curso de Redes Sociais Institucionais – Aplicações Práticas, no Ministério dos Negócios 
Estrangeiros (Instituto Diplomático - Centro de Formação do Ministério dos Negócios Estrangeiros).   
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Formador do workshop sobre Marketing Digital & CANVAS na TESE – Organização Não Governamental, no 
âmbito do Programa Factor C – Desenvolvimento Local de Base Comunitária (DLBC).   
 
Formador da Ação de Formação sobre Comunicação e Serviços de Empregabilidade no INOPOL – 
Academia de Empreendedorismo do Politécnico de Coimbra no âmbito do Programa Trilhos para 
profissionais das várias Escolas do Politécnico de Coimbra.   
 
Coordenação da 9ª edição da Pós Graduação em Marketing Digital e eCommerce  
 
Júri das PAP – Provas de Aptidão Profissional do Curso Técnico de Marketing da Escola de Comércio do 
Porto.   

Orientação de Estágios/dissertações ou Projetos conducentes a Grau     

  
Dissertação de Mestrado em Gestão do ISVOUGA: 1  
 
Dissertação de Mestrado em Marketing Digital do ISCAP: 3 
 
Relatório de Estágio do Mestrado em Marketing Digital do ISCAP: 1  
 
Dissertação de Mestrado em Gestão das Organizações (APNOR) no IPCA: 1 
 
LMPRP - Orientação de Estágio: 10 
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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    

    

Ano Letivo: 2021/2022     

          
ORCID: 0000-0002-5829-1002 CIENCIA ID: 4D1F-B189-47C2 

                      
CENTROS DE INVESTIGAÇÃO:  

       
     

   
    

Descrição da atividade científica 

Artigos aceites em outro tipo de publicações  
  

Lista:  
 
“MFCam- Magnetic Field Camera”;  Authors: Alexandre Diogo Leites da Silva; José Alberto Campos 
Neves; Multidimensional Sustainability: Transitions & convergences. V.N. Gaia, 29-30 de setembro, 
2022. 
 
“Induction Heating System for Industrial Bearings or Common Appliances”; Authors: Alexandre Diogo 
Leites da Silva; José Alberto Campos Neves; Nelson Neves; Multidimensional Sustainability: Transitions 
& convergences. V.N. Gaia, 29-30 de setembro, 2022.  
 

Participação em projetos de I&D  
  

Lista:  
Implementação de um sistema de imagens de campos magnéticos dinâmicos, de baixa frequência - 
projeto em desenvolvimento, no ISPGAYA, em colaboração com o Prof. Alexandre Diogo. 
 
Estudo dos sistemas de produção de calor por indução. ISPGAYA; em colaboração com o Professor 
Alexandre Diogo 
 

Participação em Júris de provas conducentes a grau  

Lista:  
Mestrado, Universidade Fernando Pessoa, Mestrado em Ciências Empresariais: 1  
 
Doutoramento, em Ciências da Informação (Especialização em Sistemas, Tecnologias e Gestão da 
Informação) na Universidade Fernando Pessoa: 2 
 

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

Lista:  
Participação em Projeto de Intercambio do Programa ERASMUS da EU – participação na BIALYST 
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, POLAND.  Desenvolvimento de processos de cooperação 
interinstitucional europeia. Maio 2022  
 
Participação em Congresso do Programa Erasmus, como orador 
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CONGRESSO INTERNACIONAL DIREITO À CIDADE ; Porto 18 maio 2022, Universidade Lusófona do 
Porto; Lisboa 25 de maio de 2022, ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa.  Programa do Consórcio 
Europeu “Direito à Cidade” (D@C - 2021-1-PT01-KA131-HED-000034185)  
 
Participação ativa na elaboração do dossier de candidatura a A3Es da proposta de licenciatura em 
Energias Sustentáveis (LEES) do ISVOUGA. 
 
Participação, enquanto avaliador no programa doutoral em Ciência da Informação, especialidade de 
Sistemas, Tecnologias e Gestão da Informação (SiTEGI), da Universidade Fernando Pessoa (julho 
2021);  
 
Seminários de apresentação Científica dos trabalhos de Doutoramento em Ciência da Informação, 
Especialidade Sistemas, Tecnologias e Gestão da Informação–PhD CI-SiTEGI Salão Nobre, Universidade 
Fernando Pessoa, 9 e 16 de Julho de 2021 - Participação, enquanto avaliador;  
 
Membro do Comité de Avaliação Científica da revista International Journal of Marketing, 
Communication and New Media; ISSN: 2182-9306, tendo avaliado vários artigos no curso do ano letivo 
 

Publicação de artigos de índole técnica   
  

Lista:  
 
Elaboração de apontamentos de estudo: 12 
 

Participação em atividades técnicas  

Lista:  
Membro, da IAENG (International Association of Engineers), pertencendo aos colégios: 
IAENG Society of Electrical Engineering  
 
IAENG Society of Imaging Engineering  
 

Orientação de Estágios/dissertações ou Projetos conducentes a Grau  
  

Lista:  
Projeto Final de Curso – LEPI (ISVOUGA): 3  

 

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

 

Ano Letivo: 2021/2022     

          
ORCID: 0000-0003-0054-5265     CIENCIA ID: 3e14-989c-5d7b 
 
CENTROS DE INVESTIGAÇÃO: U3Is, CEPESE 

       

     

   

  

Descrição da atividade científica   
  

Organização de eventos científicos  
  

Lista:  
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[1] Organização do “World Speech Day 2022 “na Escola de Hotelaria e Turismo do Porto. 
 

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

Lista:  
 
[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] Orientação de estágios curriculares – CteSP em Criação e Gestão de Negócios, ISVOUGA: 2 
 
[3] Membro do júri maiores de 23.  
 
[4] Editor de Revistas: Revista Lobby da Escola de Hotelaria e Turismo do Porto - Função de Revisão e 
Tradução (https://issuu.com/ehtporto/docs/lobby_by_ehtp_-_n.00)  
 
[5] Moderador do “Transcontinental F&B Management Symposium” na Escola de Hotelaria e Turismo 
do Porto (https://escolas.turismodeportugal.pt/novidade/ehtp-edicao-inaugural-simposio-
internacional-restauracao/).  
 
[6] Certificado MC: Microcredencial em Formação em Educação a Distância e Digital pela Universidade 
Aberta, Março- Junho 2022. Nota Excelente (20 valores).  
 
[7] Membro CEPESE. 
 

Publicação de artigos de índole técnica   
  

Lista:  
[1] Elaboração de vários documentos de cariz teórico-prático de apoio ao estudo: 11 
 

Participação em atividades técnicas  

Lista:  
 
[1] Elaboração de pareceres em ações de tribunal relativas a Avaliação, Partilha, Dissolução e 
Liquidação de Entidades Comerciais 
 
[2] Membro do júri e mentor no dia do “Pensamento Crítico” na escola de Hotelaria e Turismo do 
Porto.  
 
[3] Participação enquanto formador no Programa BEST – Business for Education For Smart Tourism do 
Turismo de Portugal: 3 
 
[4] Participação enquanto formador no Programa Formação + Próxima do Turismo de Portugal: 1 
 

Orientação de Estágios/dissertações ou Projetos conducentes a Grau  
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Lista:  
 
[1] Orientação de estágios curriculares – Licenciatura em Gestão de Empresas (ISVOUGA): 9 
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 Nome do Docente: JOSÉ CARLOS DA SILVA RIBEIRO Nome do Docente: JOSÉ CARLOS DA SILVA RIBEIRO Nome do Docente: JOSÉ CARLOS DA SILVA RIBEIRO Nome do Docente: JOSÉ CARLOS DA SILVA RIBEIRO     

  

Ano Letivo: 2021/2022      

             
ORCID: 0000-0002-2719-3573  CIENCIA ID: 1E1C-1A61-FCD5          
              
  CENTROS DE INVESTIGAÇÃO:  

Descrição da atividade científica Descrição da atividade científica Descrição da atividade científica Descrição da atividade científica     

Artigos Aceites em publicações indexadas   
  

Lista:   
Ribeiro, J. et al. (2021). “O Impacto do O Impacto do O Impacto do O Impacto do Regime Jurídico da Troca de Informações Fiscais na União Regime Jurídico da Troca de Informações Fiscais na União Regime Jurídico da Troca de Informações Fiscais na União Regime Jurídico da Troca de Informações Fiscais na União 
Europeia: O Caso PortuguêsEuropeia: O Caso PortuguêsEuropeia: O Caso PortuguêsEuropeia: O Caso Português”. Artigo Scopus, publicado na Revista Jurídica de Curitiba em junho 2021. 
DOI: http://dx.doi.org/10.26668/revistajur.2316-753X.v3i65.5332  
  
  

Artigos aceites em outro tipo de publicações   
  

Lista:   
Ribeiro, J. et al. (2021) “A importância da Ética no comportamento dos profissionais de contabilidade”. 
Este trabalho foi distinguido com o 3º lugar no Prémio de Contabilidade “Luiz Chaves de Almeida” 
atribuído em 04/02/2021 pela APOTEC (edição 2020).  

Livros ou capítulos de livros publicados   

Lista:   
Ribeiro, J. et al. (2021) “Ética e Deontologia em Ética e Deontologia em Ética e Deontologia em Ética e Deontologia em ContabilidadeContabilidadeContabilidadeContabilidade”. Editora Almedina – agosto de 2021. 
ISBN: 978-972-40-9681-0.  
  

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



Relatório Anual 2022022022021111/202/202/202/2022222    

 

56 | P á g i n a  

 

Lista:   
 
Ribeiro, J. et al. (2021). “As competências técnicas nos profissionais de contabilidade”. Este trabalho foi 
apresentado no III Congresso Internacional de Contabilidade Pública que se realizou nos dias 20 e 21 
de maio de 2021.  
 
Ribeiro, J. e tal. (2021). “O domínio da informática nos profissionais de contabilidadeO domínio da informática nos profissionais de contabilidadeO domínio da informática nos profissionais de contabilidadeO domínio da informática nos profissionais de contabilidade”. Este trabalho foi 
apresentado no XXI Congresso Internacional da AECA que se realizou entre os dias 22, 23 e 24 de 
setembro de 2021 em Toledo, Espanha.  
 
Ribeiro, J. e tal. (2021). “A importância do orçamento e do controlo interno nos profissionais de A importância do orçamento e do controlo interno nos profissionais de A importância do orçamento e do controlo interno nos profissionais de A importância do orçamento e do controlo interno nos profissionais de 
contabilidadecontabilidadecontabilidadecontabilidade”. Este trabalho foi apresentado no XV Congresso Iberoamericano de Control de Gestión 
que se realizou entre os dias 13 e 17 de setembro de 2021 em Bogotá, Colômbia.  
 
Ribeiro, J. e tal. (2021). “As percepções dos alunos de contabilidade sobre o ensino à distânAs percepções dos alunos de contabilidade sobre o ensino à distânAs percepções dos alunos de contabilidade sobre o ensino à distânAs percepções dos alunos de contabilidade sobre o ensino à distância versus cia versus cia versus cia versus 
ensino presencialensino presencialensino presencialensino presencial”. Este trabalho foi apresentado no XVIII Congresso Internacional de Contabilidade e 
Auditoria (CICA) que se realizou nos dias 14 e 15 de outubro em Lisboa, Portugal. 

Publicação de artigos de índole técnica    
  

Lista:   
Preparação de diverso material didático, disponibilizado aos alunos: 4 

Participação em atividades técnicas   

Lista:   
Responsável técnico pela contabilidade de várias empresas.   
 
Perito judicial.   

Orientação de Estágios/dissertações ou Projetos conducentes a Grau  
  

Lista:   
Orientador de estágios curriculares no ISVOUGA no âmbito da Licenciatura em Contabilidade:  3 
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 Nome do Docente: LETÍCIA MILHINHA DE PINHO MARQUES COSTANome do Docente: LETÍCIA MILHINHA DE PINHO MARQUES COSTANome do Docente: LETÍCIA MILHINHA DE PINHO MARQUES COSTANome do Docente: LETÍCIA MILHINHA DE PINHO MARQUES COSTA    

 

Ano Letivo: 2021/2022     

          
ORCID: 0000-0003-1031-2641 CIENCIA ID: 8D13-AF6A-816C 

                      
CENTROS DE INVESTIGAÇÃO: JUSGOV – Escola de Direito da 
Universidade do Minho 

       

     

   

  

Descrição da atividade científica   

Artigos aceites em outro tipo de publicações  
  

Lista:  
 
1 – COSTA, L. (no prelo). Casos práticos (resolvidos) de Direito da Insolvência. Coimbra: Almedina; 
 
2 – COSTA, L. (no prelo). Direito da Insolvência – Da Teoria à Prática. Coimbra: Almedina; 
 
3 – COSTA, L. (no prelo). O Processo Especial de Revitalização com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 9/2022, de 11 de janeiro. Porto: RED – Revista Eletrónica de Direito da Faculdade de Direito da 
Universidade do Porto. 
 

Participação em projetos de investigação aplicada  

Lista:  
1 – Investigadora do Consórcio Europeu “Direito à Cidade” (ULP, ISVOUGA, ISCTE e ISMT), D@C - 
2021-1-PT01-KA131-HED-000034185  
 

Participação em Júris de provas conducentes a grau  

Lista:  
1 –Provas de Mestrado, ISLA: 1  
 
2 – Provas de Mestrado, ULP: 5  
 
3 - Provas de Mestrado, UPT: 2 
 
4 –Provas de Mestrado, IPCA: 1  
 

Organização de eventos científicos  
  

Lista:  
1 – Organização do evento “Acabei a Licenciatura em Solicitadoria: e agora?”, maio de 2022, 
ISVOUGA;  
 
2 - Organização de workshop da AlmedinaMais: 3 
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3 – Aula Aberta: “Novidades no Processo de Insolvência e no PER: Análise Jurídica, Contabilística e 
Fiscal da Lei n.º 9/2022, de 11 de janeiro”, abril de 2022, ISVOUGA.  
 

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

Lista:  
1 – Secretária do CTC do ISVOUGA;  
 
2 – Coordenadora da Licenciatura em Solicitadoria do ISVOUGA;  
 
3 – Membro do JUSGOV 
 
4 – Moderadora e Participante do Congresso Internacional “Direito à Cidade”, no âmbito de painel 
sobre “Cidades Inteligentes”.  
 

Participação em atividades técnicas  

Lista:  
1 – Elaboração de parecer jurídico  
 
2 – Formadora da CAAJ – Comissão de Acompanhamento dos Administradores Judiciais, com várias 
formações ministradas;  
 
3 – Coordenadora da Pós-Graduação em Recursos Humanos e Relações Laborais do ISVOUGA;  
 
4 – Coordenação do Curso de Formação Breve de Contabilidade para Juristas do ISVOUGA.  
 

Orientação de Estágios/dissertações ou Projetos conducentes a Grau  
  

Lista:  
1 – Orientadora de Mestrado em Direito: 6 
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Nome do Docente: MARIA DE LURDES ROCHA DA FONSECA TORRESNome do Docente: MARIA DE LURDES ROCHA DA FONSECA TORRESNome do Docente: MARIA DE LURDES ROCHA DA FONSECA TORRESNome do Docente: MARIA DE LURDES ROCHA DA FONSECA TORRES    

Ano Letivo: 2021/2022     

          
ORCID: 0000-0003-1359-9289 CIENCIA ID: 9D13-C51D-D1D0 

                      
 CENTROS DE INVESTIGAÇÃO: U3Is, CEPESE 

       
     

   
  

Descrição da atividade científica   
  

Participação em projetos de investigação aplicada  

Lista:  
Lima, A., Martins, C., Martins, J., Torres, M. (2022*). O Problema da Capitalização das Empresas Portuguesa. U3Is. 
 

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

Lista:  
 
Revisão de artigos no International Journal of Marketing, Communication and New Media: 2 
 
Membro do CEPESE 
 

Publicação de artigos de índole técnica   
  

Lista:  
 
Fonseca, L. (2022). Que modelo económico para Portugal? Portugal Empresarial (307). 
https://www.aeportugal.pt/pt/portugal-empresarial 
 
 

Participação em atividades técnicas  

Lista:  
 
Coordenação do estudo “Do Pré ao Pós Pandemia: Os novos desafios”, um livro editado pela AEP – Associação 
Empresarial de Portugal, em maio de 2022, por ocasião da comemoração do seu 173º aniversário. 
https://www.aeportugal.pt/uploads/Publicacoes/PDF/AEP%20Do%20Pre%20ao%20Pos%20Pandemia.pdf 
 
Apoio ao Conselho de Administração da AEP - Associação Empresarial de Portugal no objetivo do reforço da 
capacidade de representação institucional, no âmbito da valorização da sua Missão, fornecendo capacidade técnica 
para suporte à elaboração de documentos estratégicos, de tomadas de posição, de pareceres e de propostas sobre 
temas que têm um impacto, direto ou indireto, na atividade empresarial, onde se inclui ainda a elaboração regular 
de notícias de caráter económico, na Newsletter diária Portugal Empresarial, editada pela AEP.  
https://www.aeportugal.pt/pt/portugal-empresarial 
 
Função de perito na análise de mérito de 22 candidaturas de projetos de investimento de empresas, ao “Programa 
de Apoio à Produção Nacional” (Base Local) - AVISO N.º NORTE-D7-2021-01 Comunidade Intermunicipal do Tâmega 
e Sousa. 
 
Participação como Júri de 13 projetos da 4º Mostra e Concurso Nacional de Jovens Empreendedores organizado pela 
Fundação da Juventude, em dezembro de 2021. 
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https://www.fjuventude.pt/pt/4-mostra-nacional-de-jovens-empreendedores 
 
Participação como Júri de 9 projetos do “Portugal Empreende 4.0 Mostra de Jovens Empreendedores”, organizado 
pela Fundação da Juventude. Atividade em curso. 
https://www.fjuventude.pt/pt/portugal-empreende-40-concurso-nacional-de-jovens-empreendedores 
 
Colaboração com o FMI – Fundo Monetário Internacional no Projeto de Revisão dos Modelos de Apuramento da 
Despesa Fiscal Associados a Benefícios Fiscais. Reunião e análise com os peritos do FMI em maio de 2022. 
 
 

Orientação de Estágios/dissertações ou Projetos conducentes a Grau  
  

Lista:  
Orientação de estágio no âmbito de um Protocolo estabelecido entre a AEP e a FEP – Faculdade de Economia da 
Universidade do Porto, entre outubro de 2021 e janeiro de 2022: 1 
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Nome do Docente: LUÍS MIGUEL PINTO DE SOUSA E SILVANome do Docente: LUÍS MIGUEL PINTO DE SOUSA E SILVANome do Docente: LUÍS MIGUEL PINTO DE SOUSA E SILVANome do Docente: LUÍS MIGUEL PINTO DE SOUSA E SILVA    

Ano Letivo: 2021/2022     

          
ORCID: CIENCIA ID: 

                      
CENTROS DE INVESTIGAÇÃO:  

       

     

   

  

Descrição da atividade científica    
  

Organização de eventos científicos  
  

Lista:  
 
Coorientador de Webinar para apoio ao preenchimento da MOD3 de IRS, realizado em 20/06/2022, 
de duração de 2 horas, promovido, através da plataforma ZOOM, pelo ISVOUGA. 
 

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

Lista:  
Participação nas seguintes ações de formação: 
- Gestão de Riscos Psicosociais, promovida pela IGF-Autoridade de Auditoria – 27/junho/2022 (4 
horas). 
 
- Cibersegurança, promovida pela IGF-Autoridade de Auditoria – 31/maio/2022 (4 horas). 
- Ética, Fraude e Corrupção, promovida pela IGF-Autoridade de Auditoria – 25 e 26/maio/2022 (8 
horas).  
 
- Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas e Códigos de Ética, promovida pela IGF-
Autoridade de Auditoria – 18 e 19/maio/2022 (8 horas).  
 
- Conferência sobre o Desafio da Inteligência Artificial na Auditoria do Setor público, promovida pela 
NOVA SBE – 6/abril/2022 (4 horas).  
 
- Normas de relato e documentação em auditoria, promovida pela IGF-Autoridade de Auditoria – 
30/março/2022 (8 horas).  
 
- Segurança da informação nos equipamentos informáticos, promovida pela IGF-Autoridade de 
Auditoria – 30/fevereiro/2022 (8 horas).  
 
- Conferência Nacional sobre Compras Públicas, promovida pelo Instituto dos Mercado Públicos, do 
Imobiliário e da Construção (IMPIC) – 26/novembro/2021 (8 horas).  
 
- Workshop sobre motivação no trabalho, promovida pela IGF-Autoridade de Auditoria – 
8/novembro/2021 (8 horas).  
 
- Workshop sobre segurança e saúde no trabalho, promovida pela IGF-Autoridade de Auditoria – 
21/outubro/2021 (4 horas).  
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- Conferência sobre Accountability e democratização das instituições – Prevenção da fraude, 
promovida pela NOVA SBE – 8/outubro /2021 (4 horas).  
 
- A Revisão do Código dos Contratos Públicos, promovida pela Faculdade de Direito da Universidade 
de Lisboa – 14/julho/2021 (8 horas).  
 

Publicação de artigos de índole técnica   
  

Lista:  
 
Autor de apresentação detalhada da matéria: 3 
 
 

Participação em atividades técnicas  

Lista:  
 
Realização de estudos e pareceres sobre projetos de alteração de legislação, designadamente fiscal, 
bem como sobre a respetiva aplicação prática, na mesma qualidade. 
 
Participação como perito em matéria tributária em avaliação ao sistema fiscal e de registo de pessoas 
coletivas do Cazaquistão, promovida pelo Grupo de Estados Contra a Corrupção (GRECO) do Conselho 
da Europa, decorrida em 2021 (a partir de setembro) e 2022.  
 
Participação como perito em inquérito promovido pelo Departamento de Investigação Criminal da 
Polícia Judiciária de Aveiro, em 2022.  
 
 

 

  



Relatório Anual 2022022022021111/202/202/202/2022222    

 

63 | P á g i n a  

 

 
    Nome do Docente: NUNO CALÇADA LOUREIRONome do Docente: NUNO CALÇADA LOUREIRONome do Docente: NUNO CALÇADA LOUREIRONome do Docente: NUNO CALÇADA LOUREIRO    

 

  

Ano Letivo: 2021/2022     

          
ORCID: 0000-0001-8603-337 CIENCIA ID:811B-4DBC-C9C7 

                      
CENTROS DE INVESTIGAÇÃO:  

       

     

   

  

Descrição da atividade científica   
  

Artigos aceites em outro tipo de publicações  
  

Lista:  
Loureiro, N.C., Granja, J., Lopes, R., Rocha, M, Mechanical Characterization of reused thermoset XLPE 
on an LLDPE matrix, ISPGAYA International Congress 2022 – Multidimensional Sustainability 
 

Participação em projetos de I&D  
  

Lista:  
“BIO-DANO: Quantificação da alteração do comportamento mecânico e ao dano de compósitos 
biodegradáveis”, Financiamento: Fundação Terras de Santa Maria da Feira , Parceiros: ISEP; FEUP  
Tipo de Participação: Investigador Responsável  
Valor do Projeto: 10k€  
 
“Damage propagation of composites under cyclic loading”, Financiamento: FCT , Parceiros: ISEP; FEUP  
Tipo de Participação: Investigador 
 
“Drilling effects recurring to Digital Image Correlation”, Financiamento: FCT , Parceiros: ISEP; Tipo de 
Participação: Investigador co-Responsável  
 

Participação em projetos de investigação aplicada  

Lista:  
Criação de polímeros biodegradáveis à base de café para termoformação ISVOUGA e PAROLIS 
 

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

Lista:  
Durão, L.M., Matos, J.E., Loureiro, N.C., Esteves, J.L., Fernandes, S.C.F, Damage Propagation in drilled 
carbon/epoxy plates under cyclic loading, Materials 2022 – Reshaping the Future, Leiria, Portugal 
 

Participação em Júris de provas conducentes a grau  

Lista:  
 
Especialista em Metalurgia e Metalomecânica, Instituto Politécnico Gaya: 2  
 
Mestrado integrado em Engenharia Mecânica – Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto: 1 
 
Licenciatura em Engenharia Mecânica, Instituto Superior Politécnico Gaya: 5 
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Licenciatura em Engenharia de Produção Industrial, Instituto Superior de Entre Douro e Vouga: 9 
 

Organização de eventos científicos  
  

Lista:  
ISPGAYA International Congress 2022 – Multidimensional Sustainability 
 

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

Lista:  
Membro da Equipa instaladora da Licenciatura em Engenharia das Energias Sustentáveis, ISVOUGA 
 
Coordenador da Licenciatura em Eng de Produção Industrial, ISVOUGA 
 
Presidente do Conselho Técnico-Cientifico, ISVOUGA 
 
Membro da Equipa de Revisores: Eng – Advances in Engineering 
 
Membro da Equipa editorial: International Journal of Lean Management Research 
 
Membro do Comité Científico: International Journal of Lean Management Research 
 
Membro da Equipa Editorial: Composite Materials 
 
Membro da Equipa Editorial: Journal of Composites and Biodegradable Polymers 
 
Revisor da revista científica Applied Sciences 
 
Professor Visitante na BUT (Polónia) ao abrigo do Programa Erasmus+ 
 

Publicação de artigos de índole técnica   
  

Resumos Teóricos e Aplicações Práticas: 17 
 

Participação em atividades técnicas  

Lista:  
Vogal do Colégio Regional de Eng Mecânica da Ordem dos Engenheiros 
 
Membro da International Association of Engineers 
 
Membro Sénior da International Association of Educators and Researchers 
 
Investigador Integrado do LAETA 
 

Orientação de Estágios/dissertações ou Projetos conducentes a Grau  
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Lista:  
Licenciatura em Engenharia de Produção Industrial, Instituto Superior de Entre Douro e Vouga: 14 
 
Licenciatura em Engenharia Mecânica, Instituto Superior Politécnico Gaya: 1 
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Nome do Docente: PAULA QUINTASNome do Docente: PAULA QUINTASNome do Docente: PAULA QUINTASNome do Docente: PAULA QUINTAS          

Ano Letivo: 2021/2022    

                         
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   
                 

Descrição da atividade científica  Descrição da atividade científica  Descrição da atividade científica  Descrição da atividade científica    
  

Artigos aceites em outro tipo de publicações  
     

Lista:  
Quintas, P. (2022]. Entendimento jurisprudencial quanto à presunção da aceitação do despedimento e 
sua ilisão, PDT, 2021-II 
 
Quintas, P. (2021). A mutação jurídica das tipologias dos empreendimentos turísticos. Em co-autoria. 
“Sistema de Turismo em Portugal: uma abordagem pluridisciplinar e prospetiva”. Bostore. 
https://bocover.pt/product/portugal-e-o-turismo/ 
 

Livros ou capítulos de livros publicados      

Lista:  
Quintas, P. Quintas, H. (2022). Manual Prático de Direito do Trabalho, 10ª ed., Almedina. ISBN: 
9789894004424 
 
Quintas, P. (2021). Casos práticos direito do trabalho resolvidos, reimpressão da 5ª ed., Almedina. 
ISBN: 9789724094755 
 
Quintas, P. (2021). Manual Prático de Direito das Obrigações, 4ª ed., Almedina. ISBN: 
9789724097688 
 

Participação em projetos de investigação aplicada     

Lista:  
Investigadora no grupo de investigação “Empreendedorismo e estratégia empresarial”. (ISVOUGA) 

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

Lista:  
Membro CTC Isvouga.  
 
Membro do Conselho Editorial da Revista Ultracontinental de Literatura Jurídica.  
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2675-6714 
 
Membro JusGov 

Publicação de artigos de índole técnica    

Lista 
Sumários: 2 
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Nome do Docente: PAULO JORGE LEITÃO MARCELONome do Docente: PAULO JORGE LEITÃO MARCELONome do Docente: PAULO JORGE LEITÃO MARCELONome do Docente: PAULO JORGE LEITÃO MARCELO    

Ano Letivo: 2021/2022     

          
ORCID: 

CIENCIA ID: 2A1E-F994-3E52 

                      
CENTROS DE INVESTIGAÇÃO: CIAUD - Centro de Investigação em 
Arquitetura, Urbanismo e Design – Universidade de Lisboa 

       

     

   

  

Descrição da atividade científica   

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

Lista:  
 
Membro do Conselho Técnico Científico do ISVOUGA  
 
Membro CIAUD - Centro de Investigação em Arquitetura, Urbanismo e Design – Universidade de 
Lisboa 
 

Participação em atividades técnicas  

Lista:  
Dezembro 2021 
Criação de marca e identidade visual para o projeto “Vai-me à Loja” 
Promotor/Cliente: Município de Santa Maria da Feira 
 
Janeiro 2022 
Criação de marca e identidade visual para o “Centro de Memórias da Indústria” 
Promotor/cliente: Município de Santa Maria da Feira 
 
Maio 2022 
Criação de marca e identidade visual para o projeto “Nowhere Desk” 
Promotor/cliente: Nowhere Desk/Admirável Mundo Novo 
 
Junho 2022 
Criação de marca e identidade visual para o projeto “Urban Farmers” 
Promotor/cliente: ADRITEM e Município de Vila Nova de Gaia 
 
Prémios Profissionais: 
2022 - European Design Awards, Finalist: Company logo - "Centro de Memórias da Indústria".  
2021 - PENTAWARDS 2021, Gold: Home, Leisure & Other Markets - "Palace Ceramics Collection 
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Nome do Docente: RUI MIGUEL ZEFERINO FERREIRANome do Docente: RUI MIGUEL ZEFERINO FERREIRANome do Docente: RUI MIGUEL ZEFERINO FERREIRANome do Docente: RUI MIGUEL ZEFERINO FERREIRA    

 

Ano Letivo: 2021/2022     

          
ORCID: 0000-0001-6282-3641 CIENCIA ID: D019-8FB6-6BAA 

CENTROS DE INVESTIGAÇÃO:  
[1] JUSGOV – UNIVERSIDADE DO MINHO, ASSOCIADO AO GRUPO DE INVESTIGAÇÃO E-TEC 
[2] U3IS – INSTITUTO SUPERIOR ENTRE DOURO E VOUGA (ISVOUGA)             
    

Descrição da atividade científica   
  

Artigos Aceites em publicações indexadas  
  

Lista:  
 
[1] Ferreira, R. M. Z., Cantídio, C. C. A., Oliveira, B. B. & Doca, H. H.  (2021). Cleantech’s and the compensation 
values for the energy returned on the network on solar panels: sustainable development perspective. 
Revista Jurídica, 66 (4), 133-162.  
 http://dx.doi.org/10.26668/revistajur.2316-753X.v4i66.5501  
 
[2] Ferreira, R. M. Z., Teló, F. G., Vita, J. B. & Oliveira, B. B. (2021). Análise de custo-benefício, tecnologias 
vestíveis e monitoramento Biométrico nos desportos norte-americanos: Aspetos jurídicos e económicos. 
Economic Analysis of Law Review, 12 (2), 191-209.  
https://doi.org/10.31501/ealr.v12i2.13032.  
 
[3] Ferreira, R. M. Z. (2021). Inteligência Artificial: os agentes morais artificiais. Revista Jurídica, 67 (5) 05, 
556-567.  
http://dx.doi.org/10.26668/revistajur.2316-753X.v5i67.5580.  
 
[4] Ferreira, R. M. Z., Oliveira, B. B., Rossignoli, Marisa & Lugli, L. S. L. (2022). A efetividade da educação 
ambiental: uma análise sobre eficiência econômica e a importância do terceiro setor (ONG’s) no Brasil. 
Economic Analysis of Law Review, 13 (2), 186-199. 
https://doi.org/10.31501/ealr.v13i2.13437  
 
[5] Ferreira, R. M. Z. (2021). A introdução do rendimento básico incondicional sob uma perspetiva liberal. 
Revista Jurídica da Presidência, 130 (23), 247-267.  
https://doi.org/10.20499/2236-3645.RJP2021v23e130-2596  
 

 

Participação em projetos de investigação aplicada  

Lista:  
 
[1] Projeto “Teoria Jurídica do Mercado”, inserido no grupo de pesquisa enquanto pesquisador internacional 
(colaborador estrangeiro). Universidade Presbiteriana Mackenzie. São Paulo. Brasil.  
 
[2] Projeto “Direito, Agronegócio e Sustentabilidade”, inserido no grupo de pesquisa enquanto pesquisador 
internacional (colaborador estrangeiro). Universidade de Rio Verde – FESURV. Rio Verde. Brasil.  
 

Apresentação de artigos em conferências com livro de atas e/ou publicação associada   
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Lista:  
 
[1] Ferreira, R. M. Z. (2022, maio, 18). A inteligência artificial: os agentes morais artificiais. In Carolina Merida 
(Moderadora), XXVI Simpósio de Estudos Jurídicos e Ciências Sociais Aplicadas da Faculdade de Direito da 
UniRV. On-line. https://www.even3.com.br/simposiodireito/  
(https://www.youtube.com/watch?v=2WMnK5W_giA).  
 
[2] Ferreira, R. M. Z. (2022, maio, 18). As Smart Cities e a Inteligência Artificial [Comunicação por convite]. 
Congresso Internacional sob o tema “Direito à Cidade”, Porto, Lisboa, Portugal.  
 
[3] Ferreira, R. M. Z. (2022, maio, 13). As Smart Cities e a Inteligência Artificial [comunicação oral]. Congresso 
Internacional “Direito, Justiça e Desenvolvimento Sustentável”, Porto, Portugal.  
 
[4] Ferreira, R. M. Z. F. (2022, abril, 26). União Europeia: IVA no e-commerce [Comunicação por convite]. 
Webinar “O ICMS e o e-commerce”. Online. Rio de Janeiro, Brasil.  
https://www.iabnacional.org.br/eventos/iab/webinar-papo-com-o-iab-o-icms-e-o-e-commerce  
 
[5] Ferreira, R. M. Z. (2021, dezembro, 10). A tributação na economia digital: desafios e críticas [Comunicação 
oral]. XI Congresso Internacional de ciências Jurídico-empresariais – A economia digital - O Direito e as 
Empresas, Leiria, Portugal.  
 
[6] Ferreira, R. M. Z. (2021, setembro, 30). A corrupção e o sistema fiscal: uma breve análise dos impactos 
sobre os impostos sobre o rendimento [Comunicação por convite]. Webinar Direito, Ética e Tecnologia – 
Desafios Contemporâneos. Online. 
https://www.sympla.com.br/webinar--direito-etica-e-tecnologia-desafios-contemporaneos__1354337   
 

Participação em Júris de provas conducentes a grau  

Lista:  
 
[1] Dissertação de mestrado em Direito, Universidade Portucalense – Infante Dom Henrique): 3  
 
[2] Dissertação de mestrado em Solicitadoria, Instituto Politécnico do Porto – Escola Superior de Tecnologia e 
Gestão): 1 
 
[3] Dissertação de mestrado em Direito, Universidade Lusófona do Porto: 1  

Organização de eventos científicos   

Lista:  
 
[1] Membro do conselho científico do II Seminário Luso-Brasileiro de Direito Público, que decorreu entre os 
dias 11 e 12 julho de 2022, na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Portugal.  
 
[2] Membro do conselho científico do Congresso Internacional “Direito, Justiça e Desenvolvimento 
Sustentável”, que decorreu entre os dias 12 e 13 de maio de 2022, no ISCET. Porto, Portugal.  
 
[3] Membro do conselho científico do III Congresso Internacional sobre o Futuro do Direito, que decorreu 
entre os dias 28 e 29 de outubro de 2022 na Universidade Lusófona do Porto. Porto, Portugal.  
 
[4] Membro do conselho científico do V CIDIGIN, que decorreu entre os dias 29 e 30 de outubro de 2021 na 
Universidade Federal de Santa Catarina. Santa Catarina, Brasil.  
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[5] Coordenador do Simpósio 129, intitulado o “O impacto de novas tecnologias na proteção dos direitos 
humanos. Regulação de fintech, criptomoedas e cibercrimes”, na III Conferência Euro-Americana para o 
Desenvolvimento dos Direitos Humanos: Dimensões dos Direitos Humanos na resposta à COVID-19, que 
decorreu entre os dias 6 a 8 de outubro de 2021. Coimbra, Portugal.  
 
[6] Aula aberta sob o tema “Os Sistemas Tributários”, proferida em 19 de maio de 2022, no ISVOUGA – 
Instituto Superior de Entre Douro e Vouga.  Santa Maria da Feira, Portugal. Aula destinada aos alunos 
visitantes do Mestrado Empresarial, da UNISINOS, Rio Grande do Sul,  
Brasil.  
 

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

Lista:  
 
[1] Moderador de painel científico, no âmbito do III Congresso Internacional sobre o Futuro do Direito. 
Universidade do Lusófono do Porto. Porto, Portugal. Nos dias 28 e 29 de janeiro de 2022.  
 
[2] Moderador de painel científico, no âmbito do II Scientific Conference “Legaltech, artificial intelligence and 
the future of legal practice”. Instituto Politécnico de Leiria. Leiria, Portugal. Nos dias  
24 e 25 de janeiro de 2022.  
 
[3] Arguição do trabalho de conclusão [projeto aplicado] da pós-graduação em recursos humanos e relações 
laborais: 4 
 
[4] Revisor da revista De Legibus – Revista de Direito. Faculdade de Direito da Universidade Lusófona de 
Lisboa: 1  
 
[5] Revisor do Jornal Jurídico J2: 2 
 
[6] Membro do júri Maiores de 23 anos (ano letivo 2021/2022). ISVOUGA – Instituto Superior de Entre Douro e 
Vouga. Vogal (Secretário).  
 
[7] Membro da Comissão de Direito Financeiro e Tributário do Instituto dos Advogados Brasileiros.  
 
[8] Membro da Comissão de Direito Aduaneiro, Marítimo e Portuário do Instituto dos Advogados Brasileiros  
 
[9] Membro do Comité (Conselho) Científico da Revista Cadernos de Dereito Actual. Universidade de Santiago 
de Compostela.  
 
[10] Membro do Conselho Editorial e de Redação da Revista Cadernos de Dereito Actual. Universidade de 
Santiago de Compostela.  
 
[11] Membro do Conselho Científico do Jornal Jurídico (J2). Ponte Editora.  
 
[12] Revisor da Revista da AGU – Advocacia-Geral da União. Advocacia-Geral do Brasil. Brasil  
 
[13] Revisor da Revista Razón Crítica, Revista de Estudios Sociales, Jurídicos y Humanos. Universidad do Bogotá 
Jorge Tadeo Lozano. Colômbia.  
[14] Revisor da Revista Jurídica de Direitos Fundamentais e Tributação. Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul. Brasil.  
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[15] Revisor da Revista Jurídica da FA7, Faculdade 7 de setembro. Brasil.  
 
[16] Revisor da revista De Legibus – Revista de Direito. Faculdade de Direito da Universidade Lusófona de 
Lisboa. Lisboa, Portugal.  
 
[17] Membro do Conselho Científico da Revista Gladius et Scientia. Centro de Estudios de Seguridad. 
Universidade de Santiago de Compostela. Espanha.  
 
[18] Membro JUSGOV 

Publicação de artigos de índole técnica   
  

Lista:  
 
[1] Ferreira, R. M. Z. (2022). A problemática da componente ambiental no imposto sobre veículos: a evolução 
legislativa e a posição da jurisprudência europeia. O Informador Fiscal.  
https://informador.pt/artigo/a-problematica-da-componente-ambiental-no-imposto-sobre-veiculos-a-
evolucao-legislativa-e-a-posicao-da-jurisprudencia-europeia/  
 
[2] Ferreira, R. M. Z. (2022). A problemática acerca da compatibilidade do artigo 22.º do Estatuto dos 
Benefícios fiscais com a livre circulação de capitais no espaço da União Europeia. O Informador Fiscal.  
https://informador.pt/artigo/a-problematica-acerca-da-compatibilidade-do-artigo-22-o-do-estatuto-dos-
beneficios-fiscais-com-a-livre-circulacao-de-capitais-no-espaco-da-uniao-europeia/  
 
[3] Ferreira, R. M. Z. (2022). Alteração ao regime jurídico dos estabelecimentos de apoio social [Decreto-Lei n.º 
126-A/2021, de 31.12]. O Informador Fiscal.  
https://informador.pt/legislacao/diploma/decreto-lei-n-o-126-a-2021/  
 
[4] Ferreira, R. M. Z. (2021). Alterações ao regime de apoio à reestruturação e reconversão das vinhas (VITIS) 
[Portaria n.º 265-A/2021, de 24.11]. O Informador Fiscal.  
https://informador.pt/legislacao/diploma/portaria-n-o-265-a-2021/  
 
[5] Ferreira, R. M. Z. (2021) Sistema de incentivos às empresas: “Promoção da Bioeconomia Sustentável” 
[Portaria n.º 262/2021, de 24.11]. O Informador Fiscal.  
https://informador.pt/legislacao/diploma/portaria-n-o-262-2021/  
 
[6] Ferreira, R. M. Z. (2021). Alterações ao regime do preço fixo do livro [Decreto-Lei n.º 94/2021, de 09.11]. O 
Informador Fiscal. 
https://informador.pt/legislacao/diploma/decreto-lei-n-o-94-2021/  
 
[7] Ferreira, R. M. Z. (2021). O enquadramento em sede de IVA das compensações recebidas no âmbito de 
contratos de prestação de serviços, por incumprimento do período de fidelização contratual. O Informador 
Fiscal.  
https://informador.pt/artigo/o-enquadramento-em-sede-de-iva-das-compensacoes-recebidas-no-ambito-de-
contratos-de-prestacao-de-servicos-por-incumprimento-do-periodo-de-fidelizacao-contratual/  
 
[8] Ferreira, R. M. Z. (2021). Os serviços paramédicos de consultas de nutricionismo: os recentes 
desenvolvimentos da jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia. O Informador Fiscal.  
https://informador.pt/artigo/os-servicos-paramedicos-de-consultas-de-nutricionismo-os-recentes-
desenvolvimentos-da-jurisprudencia-do-tribunal-de-justica-da-uniao-europeia/  
 
[9] Ferreira, R. M. Z. (2021). Alterações às normas de exercício de atividade industrial na Região Autónoma dos 
Açores [Decreto Legislativo Regional n.º 25/2021/A, de 12.08]. O Informador Fiscal.  
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https://informador.pt/legislacao/diploma/decreto-legislativo-regional-n-o-25-2021-a/  
 

Participação em atividades técnicas  

Lista:  
 
[1] Decisão Arbitral, em matéria tributária: 25 
 
[2] Docência no curso de Pós-Graduação em recursos humanos e relações Laborais. ISVOUGA – Instituto 
Superior de Entre Douro e Vouga.  
 
[3] Atividades de docência no ano letivo 2021/2022, como Assistente-Convidado na Escola Superior de 
Administração, Comunicação e Turismo (EsACT), do Instituto Politécnico de Bragança, nas seguintes unidades 
Curriculares: Direito das Empresas e do Trabalho (CTeSP – Serviços Jurídicos, 1.º ano, 2.º semestre) – 
lecionação e regência. 
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Nome do Docente: SUSANA LAMASNome do Docente: SUSANA LAMASNome do Docente: SUSANA LAMASNome do Docente: SUSANA LAMAS    

 

  

Ano Letivo: 2021/2022     

          
ORCID: 0000-0002-5587-3146 CIENCIA ID: 9811-f774-2E51 

                      
CENTROS DE INVESTIGAÇÃO:  

       

     

   

  

Descrição da atividade científica   
  

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

Lista:  
[1] Editora Convidada da Revista Internacional de Marketing, Comunicação e Novas Mídias  
 
[2] Intervenção como moderadora na aula aberta “Liberdade de Comunicação Social – O Direito e os 
Direitos” do Dr. Domingos de Andrade, Diretor Geral Editorial na Global Media Group e Diretor da TSF 
(22.05.2021)  
 
[3] Intervenção como moderadora na aula aberta “Rigor e Objetividade Jornalística em situações de 
Conflito” do Dr. Pedro Cruz, Jornalista e Diretor Executivo da TSF (13.05.2022)  
 
[4] Intervenção como oradora no Congresso Internacional “Direito à Cidade” do Consórcio D@C 
(2021-1-PT01-KA131-HED-000034185) no ISCTE (25.05.2022)  
 
[5] Vogal do Conselho Técnico Científico do ISVOUGA  
 
[6] Provedora do Estudante  
 
[7] 2022, Vogal do Júri das Provas dos Maiores de 23 para licenciatura de Solicitadoria no ISVOUGA – 
Instituto Superior de Entre Douro e Vouga.  
 
[8] Colaboração com a Direção na implementação do SIGQ do ISVOUGA  
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Nome do Docente: VASCO JORGE SALAZAR SOARESNome do Docente: VASCO JORGE SALAZAR SOARESNome do Docente: VASCO JORGE SALAZAR SOARESNome do Docente: VASCO JORGE SALAZAR SOARES    

Ano Letivo: 2021/2022     

          
ORCID: CIENCIA ID: 

                      
CENTROS DE INVESTIGAÇÃO:  REMIT  

       

     

   

  

Descrição da atividade científica   
  

Artigos Aceites em publicações indexadas  
  

Lista:  
 
Quelhas, C., Soares, V., Covas, A., & Ribeiro, J. (2021). O Impacto do Regime Jurídico da Troca de 
Informações Fiscais na União Europeia: O Caso Português. Revista Jurídica Unicuritiba V.03, n.º 65, p. 
333-358 Abril-Junho 2021 (Artigo SCOPUS) – Publicado Outubro 2021  
 
Quelhas, C., Soares, V., Covas, A., & Ribeiro, J. (2021).  A Importância da Comunicação no Exercício da 
Profissão Contabilística em Portugal.  International Journal of Marketing, Communication, and New 
Media – IJMCNM (Artigo Web Of Science) – Aceite e a ser Publicado em Dezembro 2022  
 
Quelhas, C., Soares, V., Covas, A., & Ribeiro, J. (2021).  Competências Técnicas Relevantes na Perceção 
dos Profissionais de Contabilidade no Contexto Português.  Revista Innovar - Colômbia (Artigo 
SCOPUS) – Aceite em Junho de 2022 e a ser Publicado em 2023  
 

  

Livros ou capítulos de livros publicados  
  

Lista:  
 
Salazar, V., Gudrun, Legend, Sobrino, Paloma Fernandez & Thouroude, Vanessa (2022). Regards 
Croisés sur un objet artistique: L´Encyclopedie des Migrants (pp.315-318). L´ Harmattan  
 

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

Lista:  
 
Martins, C. et al. (2021). As Competências Técnicas nos Profissionais de Contabilidade. III Congresso 
Internacional de Contabilidade Pública (CICP)  
 
Martins, C. et al. (2021). O Domínio da informática nos Profissionais de Contabilidade. XXI Encuentro 
Internacional AECA – Toledo – Espanha – Certificado Diferencial de Calidad Científica  
 
Martins, C. et al. (2021). A Importância do orçamento e do controlo interno nos Profissionais de 
Contabilidade. XV Congresso Ibero-americano de Controlo de Gestão – Cali – Colômbia – CIBEC 2021  
 

Organização de eventos científicos  
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Lista:  
 
Atlântico Business School – Business Summit  
 
 

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

Lista:  
 
Membro REMIT 
 
 

Orientação de Estágios/dissertações ou Projetos conducentes a Grau  
  

Lista:  
Estágios do ISVOUGA, LGE 

 

    


