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2ª Edição do Congresso Ibero-americano de Compliance,
Governança e Anticorrupção – CIACGA 2021
A 2.º edição do Congresso Ibero-americano de Compliance, Governança e Anticorrupção - CIACGA 2021,
iniciativa organizada pelo Instituto Ibero-americano de Compliance (IIAC), sediado em Porto Alegre (Brasil) em
parceria com Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL) teve inicio no dia 29 de novembro de 2021. A
palestra de abertura esteve a cargo de Sancha de Campanella, Vice Diretora Geral do ISAL.
Nesta palestra, intitulada “Políticas de Compliance nas instituições de ensino superior da Madeira”, Sancha de
Campanella destacou a “ falta de programas específicos de compliance nas instituições de ensino superior” e
apontou a “dispersão dos mecanismos de prevenção e denúncia de corrupção no ensino superior”.
A investigadora identificou que a corrupção no ensino superior acontece muitas vezes associada à investigação,
ao financiamento, à avaliação de desempenho, na atribuição dos apoios, na contratação, nos processos de
decisão dos órgãos sociais das instituições, na manipulação de resultados, no favorecimento de alunos em
detrimento de outros, na corrupção dos recursos humanos, entre outros.
Sancha de Campanella denuncia que “muitos comportamentos antiéticos são aceites como normais”. Apontando
que, “quando a educação é corrupta estamos a passar uma mensagem errada aos jovens. O sucesso pessoal
não pode depender de favorecimentos.”, destacou a advogada”. A autora conclui que, a “implementação de
políticas organizativas que possibilitem o aumento da transparência nas instituições de ensino superior. Educar
para a cidadania, através do desenvolvimento de ações de sensibilização para as práticas anticorrupção”.

Aula Aberta no ISAL
No auditório do ISAL realizou-se uma aula aberta no dia 22 de novembro de 2021, com o Doutor Eduardo Alves,
com o tema “Ordenamento Jurídico Português”.
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Inicio da Pós-Graduação em Gestão de Recursos Humanos
Iniciou-se no dia 05 de novembro a 8ª edição da Pós-graduação em Gestão de Recursos Humanos que contou
com 15 alunos e com a unidade de formação em Legislação Laboral com o Doutor Eduardo Alves para o Inicio da
Pós-Graduação.

Workshops do projeto INCLUDE
O ISAL integra um projeto financiado pela UE, intitulado INCLUDE (Intercultural Communication and Linguistic
Upgrade in a Digital Environment). O projeto, visa criar recursos para que estudantes de diferentes áreas
desenvolvam as suas capacidades comunicativas e linguísticas, com o objetivo de prepará-los para o mercado de
trabalho global. Para tal, o envolvimento dos estudantes das três instituições participantes (Bjelovar University of
Applied Sciences, Croatia; Aristotle University of Thessaloniki, Greece; ISAL, Madeira, Portugal) nas várias fases
do projeto é fundamental.
O primeiro workshop, subordinado ao tema “Comunicação intercultural no ambiente digital”, decorreu no dia 13 de
novembro de 2021, através de uma plataforma de videoconferência. Este workshop contou com a participação de
30 alunos, representando as três instituições de ensino superior.
O segundo workshop, no dia 20 de novembro de 2021, em ambiente digital, participam 10 alunos de cada
instituição parceira, totalizando 30 participantes. O foco desta temática (teamwork & Intersectoral Communication)
é dotar os participantes de competências comunicativas num ambiente digital, intersectorial e internacional num
contexto muito prático e de descoberta em grupo, promovendo práticas pedagógicas inovadoras.
As atividades decorreram em ambiente virtual, através de grupos multiculturais de modo a desenvolver
competências comunicativas como forma de combater as barreiras geográficas e restritivas devido à situação
pandémica covid-19.
Estas atividades internacionais são um ponto forte na política de internacionalização do ISAL, fomentando as “soft
skills”, o sentimento de pertença à Europa e a comunicação entre grupos multidisciplinares.
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Sessão de Esclarecimento na Escola Francisco Franco
No dia 24 de novembro o ISAL foi convidado a participar numa sessão de esclarecimento sobre o ingresso no
ensino superior, pela Escola Secundária Francisco Franco. Contamos com a presença de 87 alunos e a oferta
formativa do ISAL foi apresentada.

Tomada de Posse da AEISAL
No dia 25 de novembro de 2021, no nosso auditório, realizou-se a assembleia geral da tomada de posse da nova
Associação de Estudantes do ISAL.

Mobilidade Erasmus+

No âmbito do projeto Erasmus+, recebemos
no ISAL a parceira Vassilia Kazamia da
Aristotle University of Thessaloniki na Grécia
em mobilidade staff.
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Avaliação em contexto de autocarro

No dia 20 de novembro, retomamos, após dois anos de paragem, a nossa avaliação em contexto de autocarro,
tradição no ISAL desde os anos 80. A organização esteve a cargo da docente da unidade curricular de Teoria e
Técnica de Informação Turística, Dra. Luz Silva.
Tivemos um dia de sol de norte a sul. Saímos do Funchal em direção à Camacha, depois subimos para o Poiso e
logo em seguida partimos em direção ao Pico do Areeiro. Visitamos o Ribeiro Frio e efetuamos a levada dos
Balcões. Chegamos à costa norte, à cidade de Santana, onde paramos para um piquenique ou refeição leve, ao
gosto de cada um. O regresso ao Funchal foi efetuado pelo Porto da Cruz, onde fizemos a última paragem do dia.

2ª Edição da Conferência Internacional "Think+ 2022"
Convida-se a comunidade a participar na 2.ª edição da
Conferência Internacional “Think + 2022”, que irá
decorrer nos dias 3 e 4 de fevereiro de 2022, online.
O mote desta segunda edição assenta em três pilares
estratégicos: o Turismo, a Educação e a Tecnologia,
pilares que sustentam a atividade do Instituto Superior
de Administração e Línguas (ISAL). Esta conferência
pretende abordar o papel que a inclusão, a inovação, as
novas tecnologias e a conversão digital poderão deter na
definição de estratégias para o desenvolvimento da
sociedade, da economia, da educação e do turismo.
As submissões podem ser apresentadas em língua
portuguesa, espanhola e inglesa.
Serão aceites os seguintes formatos: artigo, resumo
alargado ou poster, de acordo com as regras disponíveis
na página do evento: https://isalthink.wordpress.com/.
Todas as informações submetidas devem ser originais e
não terem sido submetidas a outra conferência ou
revista.
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