74

NEWSLETTER

Assinatura de Protocolo
No dia 06 de fevereiro de 2021, realizou-se a
entrega de Certificados do Curso Breve de
Metodologias e Técnicas de Investigação ao
abrigo do Protocolo ISAL & AIPES - Associação
de Investigação e Promoção da Economia Social .

Curso de formação
No dia 10 de fevereiro, realizou-se entrega de
certificados do curso Portuguese as a Foreign
Language Course
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Projeto Erasmus+ KA2
include aprovado
O ISAL – Instituto Superior de Administração e
Línguas obteve aprovação no projeto Erasmus+
KA2 INCLUDE - Intercultural Communication and
Linguistic
Upgrade
in
a
Digital
Environment.Segundo
nota
enviada
pela
instituição, este projeto "é uma iniciativa conjunta
do ISAL e duas Universidade Europeias: a
Bjelovar University of Applied Sciences na Croácia
e a Aristotle University of Thessaloniki na
Grécia".O projeto INCLUDE está inserido num
contexto de necessidade crescente de práticas
inovadoras numa era digital, que foram
recentemente desencadeadas pelo surgimento da
pandemia COVID-19.Nas universidades, todas as
atividades de ensino foram transferidas para salas
de aula virtuais. Esta transferência pode ser
especialmente desafiadora para os docentes de
línguas e comunicação intercultural, pois esses
cursos têm um forte foco na comunicação, o que
mudou completamente nos últimos meses.O
principal objetivo do projeto INCLUDE é
impulsionar a empregabilidade dos alunos numa
escala global, garantindo um curso de língua e
comunicação inclusivo, progressivo e de alta
qualidade, em várias línguas (inglês, croata,
português, grego), em instituições de ensino
superior em toda a Europa.Este projeto visa ainda
promover e reforçar o espirito académico alémfronteiras, incentivando as Instituições de Ensino
Superior a trabalharem em conjunto, partilhando a
sua identidade cultural, social e académica
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THINK+ 2021 - Internacional Conference
Nos passados dias 4 e 5 de fevereiro o Instituto Superior de Administração e Línguas - ISAL
organizou a 1ª Edição da “THINK+ 2021 - Internacional Conference” que apresentou um programa
assente em três pilares estratégicos: prática pedagógica, a produção científica e a valorização
profissional. A conferência científica que reúniu mais de uma centena de participantes, foi
realizada online recorrendo à plataforma ZOOM.
O programa que se revelou ambicioso contou com as intervenções de dois “keynote speakers”
internacionais, Eduardo Parra López (Professor Associado da Universidade de La Laguna e
Professor convidado da Universidad Del Valle Guatemala, Presidente da Associação Espanhola
de Investigadores em Turismo) e Peter Wanke (Professor Associado da Universidade Federal do
Rio de Janeiro e na COPPEAD Graduate Business School). Eduardo Parra López apresentou uma
comunicação intitulada: “Social Media Marketing frente a un turismo de cambio: Aprendizajes y
desafíos”. Peter F. Wanke apresentou a comunicação intitulada “Soft Computing na Pesquisa em
Turismo”.
A iniciativa contou ainda com as intervenções de várias entidades oficiais, tutelares da área do
Turismo, nomeadamente, a Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, o Secretário Regional
de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus e o Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel
Silva Gouveia. Estas entidades parabenizaram a organização pela iniciativa e consideraram as
suas visões estratégicas para o futuro do Turismo.
A Secretária de Estado do Turismo referiu nas redes sociais que partilhou “duas grandes
prioridades” na conferência: “garantir que as nossas empresas e empregos são mantidos,
preservando a nossa capacidade produtiva; e preparar a retoma, introduzindo uma nova oferta,
adaptada à procura pós- pandemia – precisamos preparar este novo amanhã. A qualificação e
formação, assim como a valorização das profissões, são centrais nesta agenda para o futuro“.
Rita Marques, destacou a necessidade de “fortalecer a resiliência salvaguardando a capacidade
produtiva” do setor do Turismo, mantendo uma “articulação com os vários atores do setor”.
Destacando ainda a importância de “uma segunda agenda” que aposte na “recuperação da
indústria do turismo”, nomeadamente através da manutenção de apoios ao setor. A Secretária
de Estado destacou ainda que “o turismo é o sector de atividade que envolve pessoas para
pessoas” e que “o turismo não se faz sem bons profissionais” por isso, destacou a importância da
“valorização profissional” e da “atualização de competências” assim como “a flexibilidade para
enfrentar novos desafios“, referiu. Abordou ainda os temas da sustentabilidade e da digitalização,
assuntos que estiveram em debate ao longo de toda a conferência. E deixou uma mensagem de
esperança, como desafio para o futuro: “promover uma cultura de aprendizagem ao longo da vida
para todos!
A segunda edição já começou a ser pensada.
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