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THINK+ International Conference
O ISAL organizou, nos dias 3 e 4 de fevereiro de 2022, a 2.ª edição da Conferência Internacional 'Think+ 2022
International Conference on Tourism, Teaching and Technology: a Comprehensive Approach'.
O evento decorreu em sistema misto com apresentação presencial e com apresentação no auditório do ISAL
sendo aberto ao público, através da plataforma Zoom e das redes sociais da organização. A iniciativa reuniu
mais de três dezenas de intervenientes, entre keynote speakers, moderadores, investigadores e comunidade
docente.
António Jardim Fernandes (APM), Cândida Carvalho (CEB), Cristina Abreu (BRU-ISCTE), Cristina Vaz de
Almeida (ISPA), Dorita Mendonça (DRT), Eduardo Leite (UMa), Fabrizio Bon Vecchio (IIAC), Jorge Veiga
França (ACIF), Manoel Neubarth Trindade (UNISINOS), Paulo Pereira (OE-DRM), Silvio Bitencourt da Silva
(UNISINOS) e Vasco Esteves Fraga, ex-Secretário de Estado Adjunto do Ministro dos Transportes e
Comunicações foram os oradores principais do evento.
O THINK+ é um evento sem fins lucrativos, organizado pelo ISAL, tendo organizado a 2ª edição em parceria
com o Instituto Iberoamericano de Compliance (Brasil), o Centro de Estudos de Bioética e a Ponte Editora, e
seu objetivo a promoção da investigação e reflexão científica sobre as áreas do Conhecimento,
Aprendizagens, Tecnologia, Inovação e Competitividade, aplicadas ao Turismo e à Gestão Empresarial.

Programa Erasmus + 

Ao abrigo do programa Erasmus+, o ISAL
neste mês de fevereiro, recebeu cinco
membros da Lublin University of
Technology da Polónia em mobilidade
académica.
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Entrega de Certificados
Realizou-se no dia 09 de fevereiro de 2022, no auditório do ISAL uma pequena cerimónia de despedida dos
alunos de Erasmus+, e a entrega dos certificados do curso: Portuguese as a Foreign Language Course – A1
Level.

Sessões de Esclarecimento
O ISAL apresentou na Escola Profissional Atlântico nos dias 10 e 11 de fevereiro de 2022, para duas sessões
de esclarecimento sobre a oferta formativa aos alunos do curso de Técnico/a de Apoio à Gestão e do curso de
Técnico/a de Turismo.

ISAL Partilhou Resultados do Projeto 'Include' com a
Comunidade

O ISAL promoveu no dia 26 de fevereiro, um evento de divulgação da iniciativa intitulada ‘Include’ (Intercultural
Communication and Linguistic Upgrade in a Digital Environment).
Este projeto é financiado pelo Programa Erasmus+ e é coordenado por três instituições de ensino superior
(Bjelovar University of Applied Sciences, na Croácia; Aristotle University of Thessaloniki, na Grécia; ISAL, na
Madeira, Portugal), visando desenvolver as competências comunicativas e linguísticas dos estudantes, com o
objetivo de capacitá-los para o mercado de trabalho global.
O projeto, que surgiu no contexto global da pandemia da covid-19 e que foi desencadeado pela necessidade
crescente de práticas inovadoras numa era de forte adaptação ao meio digital, chega agora ao fim, após um
ano de diversas iniciativas, entre as quais a criação de 1 E-Book em quatro línguas.
Os resultados do projeto e os testemunhos dos alunos que participaram ativamente nos workshops promovidos
foram apresentados neste evento, numa sessão aberta a toda a comunidade em ambiente virtual, através da
plataforma Zoom.


