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#PROJETO
CRIAR SABERES

O ISG - INSTITUTO SUPERIOR DE GESTÃO, 

Business & Economics School, integrado no 

GRUPO ENSINUS, com o objetivo de reforçar o 

conhecimento dos alunos e professores das 

escolas secundárias sobre o seu Projeto, 

propõe-se desenvolver uma política de divul-

-

mento das relações com os públicos envolvidos. 

O PROJETO CRIAR SABERES iniciado há mais de 

19 anos, resulta da integração de diferentes áreas 

constante adequação aos programas curriculares 

e à inovação das atividades apresentadas.  O 

Projeto está direcionado para os alunos do 10º, 

11º e 12º anos, dos cursos de ciências e tecnolo-

gias e ciências socioeconómicas, bem como para 

-

mente, gestão, contabilidade, banca e seguros, 

comércio, turismo, hotelaria, eventos, marketing 

e comunicação.

O Projeto conta com o envolvimento de toda a 

academia ISG, nomeadamente, investigadores e 

docentes, alunos e ex-alunos, em estreita colabo-

ração com a Direção de Relações Institucionais.

As sessões, com uma duração de cinquenta a 

noventa minutos, poderão ser desenvolvidas em 

ambiente presencial ou remotamente, via teams.

 

O FUTURO COMEÇA

AQUI!



O Projeto Criar Saberes do ISG desdobrar-se-á 

# INVESTIR EM CRIPTMOEDAS | UM SEGURO CONTRA A INFLAÇÃO?

 

# PLATAFORMAS DIGITAIS DE CROWDFUNDING

# FINANCIAMENTO SUSTENTÁVEL

# FINANCIAMENTO ÀS EMPRESAS RUMO À ECONOMIA 4.0

# AS CONSEQUÊNCIAS ECONÓMICAS PARA PORTUGAL E PARA A EUROPA | CONFLITO NA UCRÂNIA

# A INTERNACIONALIZAÇÃO DOS NEGÓCIOS

# SOFT SKILLS. O QUE SÃO E PARA QUE SERVEM?

# DESAFIOS NA LIDERANÇA NO TURISMO

# TURISMO 360º

# COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA DIGITAL

# EVENTOS SUSTENTÁVEIS | UMA APOSTA DE HOJE PARA UM FUTURO MELHOR

# QUERO UM EMPREGO! COMO PROCURAR E CONSEGUIR?



ABOUT
COMPANY

There are many variations of passages of Lorem 

alteration in some form, by injected humour, or 

randomised words which don't look even slightly 

believable. If you are going to use a passage of 

Lorem Ipsum, you need to be sure there isn't 

anything embarrassing. randomised words 

which don't look even slightly believable. If you 

are going to use a passage of Lorem Ipsum, you 

need to be sure there isn't anything htis jaeke 

embarrassing.

Lorem ipsum dolor thesit amet, 

consectetuer adipiscing elitsed 

nonummy nibh euismod .
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No ISG | Business & Economics School, 

a educação para a gestão, tem em conta fatores 

conhecimento com a prática, e o rigor com a 

se colocam aos gestores no seu dia-a-dia.

MISSÃO
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#PROJETO
CRIAR SABERES

Prof. Doutor António Rodrigues

Investigador e Docente do ISG

PALESTRANTE 

HORÁRIO 

De entre as moedas digitais em circulação a Bitcoin é a moeda 

virtual mais conhecida no conjunto de mais mil existentes. O 

Bitcoin com a sua tecnologia Blockchain entrega às pessoas o 

em terceiros. Efetivamente trata-se de uma inovação que se 

destaca do conceito tradicional de moeda e de como ela criada, 

utilizada ou controlada. 

APRESENTAÇÃO DO TEMA 

dezembro de 2022 a abril de 2023 

Quartas-feiras

INVESTIR EM 

CRIPTMOEDAS

UM SEGURO CONTRA 

A INFLAÇÃO?

Será um risco 
investir em 

criptmoedas?



Prof. Doutor António Rodrigues

Investigador e Docente do ISG

PALESTRANTE 

HORÁRIO 

A função principal das plataformas digitais de crowdfunding é criar uma 

c) Viabilidade das plataformas de crowdfunding em Portugal.

 

APRESENTAÇÃO DO TEMA 

#PROJETO
CRIAR SABERES

dezembro de 2022 a abril de 2023 

Quartas-feiras

PLATAFORMAS 

DIGITAIS DE 

CROWDFUNDING



Prof. Doutor António Rodrigues

Investigador e Docente do ISG

PALESTRANTE 

HORÁRIO 

apoiar o crescimento económico, reduzindo simultaneamente as pressões sobre o ambiente e tendo em conta 

os aspetos sociais e de governação.

2050.

Como demonstrar à sociedade as práticas de sustentabilidade levadas a cabo?

 

APRESENTAÇÃO DO TEMA 

#PROJETO
CRIAR SABERES

dezembro de 2022 a abril de 2023 

Quartas-feiras

FINANCIAMENTO 

SUSTENTÁVEL 

Que práticas sustentáveis

devem ter as empresas?



Prof. Doutor Paulo Caldas

Docente do ISG

HORÁRIO 

transição digital.

 

APRESENTAÇÃO DO TEMA 

janeiro a maio de 2023

Segundas, quartas e sextas – período manhã

PALESTRANTE 

#PROJETO
CRIAR SABERES

FINANCIAMENTO ÀS 

EMPRESAS RUMO À 

ECONOMIA 4.0



Mestre Ana Lúcia Luís

Docente do ISG

HORÁRIO 

sobre a recuperação da economia global.

agitação social, tanto nos países mais desenvolvidos como nos países emergentes.  

 

APRESENTAÇÃO DO TEMA 

janeiro a maio de 2023

Segundas, quartas e sextas – período manhã

PALESTRANTE 

#PROJETO
CRIAR SABERES

CONFLITO NA UCRÂNIA 

Consequências 

Económicas 

 para Portugal e para 

a Europa 



Enterprise 
Europe 

Network 
(EEN) 

Prof. Doutor Paulo Caldas

Docente do ISG

PALESTRANTE 

HORÁRIO 

APRESENTAÇÃO DO TEMA 

#PROJETO
CRIAR SABERES

janeiro a maio de 2023 

Segundas, quartas e sextas – período manhã

A INTERNACIONALIZAÇÃO 

DOS NEGÓCIOS

!

Pretende-se demonstrar o posicionamento estratégico das PME nacionais no 

quadro europeu e Internacional. 

Os participantes deste seminário terão a oportunidade de alargar o seu 

conhecimento acerca do funcionamento das redes e parcerias estratégicas 

existentes na Europa que permitem às nossas PME ter uma vantagem 

competitiva nos mercados internacionais. 

O conhecimento das ferramentas de gestão e informação, mecanismos de 

elevado potencial da Enterprise Europe Network (EEN). 

 



?

Profª Doutora Rosa Rodrigues

Licenciatura em Recursos Humanos

PALESTRANTE 

HORÁRIO 

APRESENTAÇÃO DO TEMA 

#PROJETO
CRIAR SABERES

outubro de 2022 a maio de 2023 

quartas e quintas – período da manhã e tarde

SOFT SKILLS

O QUE SÃO E PARA QUE 

SERVEM?

As novas realidades macroeconómicas do mundo globalizado estão a transformar o mercado de 

trabalho, tornando-o cada vez mais incerto e competitivo. Deste modo, para corresponder aos 

capazes de se envolver nos objetivos da organização e incrementem mudanças que permitam 

transversais que os distingam uns dos outros, as denominadas soft skills. Estas competências são 

consideradas fundamentais para o triunfo das organizações e são um fator decisório na seleção de 



Prof. Doutor João Caldeira Heitor

Turismo ISG

HORÁRIO 

APRESENTAÇÃO DO TEMA 

#PROJETO
CRIAR SABERES

outubro de 2022 a maio de 2023 

quintas-feiras (manhã ou tarde) e sextas-feiras (tarde)

PALESTRANTE DESAFIOS NA 

LIDERANÇA 

NO TURISMO 

A importância da sustentabilidade ambiental e da perecibilidade dos recursos naturais, assumiam-se, até ao início do 

ano de 2019, como elementos estratégicos para o futuro da atividade turística. Até este período, o crescimento 

económico oriundo do turismo era assinalado como fundamental para o combate ao desemprego, para o incremento 

da atividade económica. A crise sanitária de dimensão mundial que vivemos exige novas políticas e novas metodolo-

gias de abordagem que concretizem uma nova gestão do turismo. Uma gestão que congregue a riqueza dos ecossiste-

mas e a identidade dos destinos turísticos, que concilie o ordenamento do território com a atividade turística, que 

incremente as parcerias entre a iniciativa privada e política pública, e, essencialmente, que desenvolva uma prestação 

de serviços assente na qualidade, segurança e sustentabilidade. Para que possamos reescrever as novas linhas de 

atuação, integrar a oferta turística e reformular as práticas e as políticas organizacionais, necessitamos de recursos 

reforço de competências são determinantes para o novo ciclo que o turismo enfrenta. Nesta dialética de relações 

lideranças de referência nacional e internacional. 

 



Prof. Doutor João Caldeira Heitor

Turismo ISG

HORÁRIO 

APRESENTAÇÃO DO TEMA 

#PROJETO
CRIAR SABERES

outubro de 2022 a maio de 2023 

quintas-feiras (manhã ou tarde) e sextas-feiras (tarde)

PALESTRANTE TURISMO 

360º

O turismo tem-se assumido como o “motor” da economia portuguesa, não só pelo contributo direto na economia e na balança de serviços e expor-

tações, mas, simultaneamente, pela cadeia de valor que gera em outros setores económicos.

Emprego, serviços, urbanismo, empresas das mais diversas áreas, infraestruturas públicas e privadas, impostos, sustentabilidade, recursos... 

colocam o turismo numa posição de 360º, nos âmbitos económicos e sociais.

-

sem pelas temáticas económicas, sociais, turísticas, antropológicas, ambientais... face à dialética transversal que o setor possui na esfera nacional 

e internacional.



Profª Doutora Mariana Marques

Docente e Investigadora no ISG

PALESTRANTE 

HORÁRIO 

A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da Organização 

das Nações Unidas é constituída por 17 ODS (Objetivos de Desenvolvi-

mento Sustentável) e foi aprovada em setembro de 2015. Estes ODS 

“Prosperidade”, “Paz” e “Parcerias” e constituem uma oportunidade 

para as empresas melhorarem ações e projetos estratégicos. É 

inegável que os eventos são uma excelente ferramenta de relações 

públicas para as empresas e neste setor dos eventos, muito se pode 

fazer a nível da sustentabilidade. Há que implementar boas práticas 

na organização e gestão dos eventos, como forma de tornar este setor 

de atividade cada vez melhor e mais sustentável, correspondendo, 

sempre que possível, para os objetivos estabelecidos pela ONU. 

APRESENTAÇÃO DO TEMA 

#PROJETO
CRIAR SABERES

EVENTOS SUSTENTÁVEIS 

uma aposta de hoje para 

um futuro melhor

outubro de 2022 a maio de 2023 

Segundas, terças, quartas e quintas – período da manhã



#PROJETO
CRIAR SABERES

Mestre Rita Reis

Diretora de Comunicação do GRUPO ENSINUS - ISG

PALESTRANTE 

HORÁRIO 

O Marketing é atualmente uma área académica com elevada importância 

no mundo empresarial. Engloba a vertente estratégica e a operacional e é 

nesta última que se inserem outras áreas como a comunicação digital, as 

redes sociais, a publicidade entre outras. O Marketing evoluiu ao longo de 

um século e atualmente integra o marketing digital, a publicidade online 

a comunicação digital bem como estratégias de dinamização do comércio 

eletrónico. 

APRESENTAÇÃO DO TEMA 

outubro de 2022 a maio de 2023 

segunda, quartas e sextas – período da manhã

COMUNICAÇÃO 

ESTRATÉGICA 

DIGITAL

HUMANIZAR REDES E 
FERRAMENTAS DENTRO 

DO MARKETING ONLINE É 
HOJE UMA PRIORIDADE



QUERO UM 

EMPREGO! 

Como procurar 

e conseguir?

Professora Doutora Rosa Rodrigues

PALESTRANTE 

HORÁRIO 

Atualmente as empresas recorrem a técnicas de seleção muito rigorosas, pelo que a 

emprego. Deste modo, é importante possuir um plano porque o processo de procura 

entusiasmo e motivação.

são os pontos diferenciadores no mundo do recrutamento e seleção. Assim é funda-

mental saber redigir uma carta de apresentação e um CV, bem como preparar-se para 

a entrevista e para a realização de testes psicotécnicos, case studies e provas de 

grupo. Se queres planear o teu processo de procura de emprego de forma sustentada 

APRESENTAÇÃO DO TEMA 

#PROJETO
CRIAR SABERES

outubro de 2022 a maio de 2023 

quartas e quintas – período da manhã e tarde
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