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ODÍLIA VARDASCA
SERVIÇO DE PESSOAL E EXPEDIENTE

Há 39 anos no ISCAL, comemorados no 
passado dia 2 de março, Odília Vardasca 
é hoje a funcionária com mais anos de 
ISCAL. “É uma vida.”, como a própria 
disse. É desde 2016 que Odília está no 
SPE do ISCAL, mas nem sempre assim 
o foi. “Entrei para o ISCAL com apenas 
18 anos. Durante os nove anos seguin-
tes, as minhas funções foram de limpe-
za. Trabalhava nos pisos. Passado esse 
tempo, abriram vagas para ser auxiliar 
administrativa, o que agora chamamos 
de assistente operacional. Foi assim 
que tive a oportunidade para subir para 
outras funções e é isso que faço há 30 
anos. Faço de tudo um pouco.”, contou 
Odília. Odília, ao longo dos anos, foi as-
sim construindo a sua carreira no ISCAL. 
No início, quando foi para o SPE não foi 
fácil, porque não estava habituada, mas 
como a própria disse: “Se gostarmos do 
trabalho, conseguimo-nos adaptar. Leva 
um tempo, mas é normal”. Para além 
disso, o ISCAL também a tem apoiado 
e dado formações. “Estamos sempre a 
aprender coisas novas e eu sempre fui 
uma pessoa que gostou de aprender”.
Sendo a funcionária com mais anos de 
casa, passou por várias mudanças, mas 
aos seus olhos foram mudanças boas. 
“Sobre o ISCAL só tenho a dizer bem. 
Tornou-se melhor. Foi evoluindo com os 
tempos. O trabalho está mais facilitado”. 
Para Odília Vardasca o ISCAL é a sua se-
gunda casa e, como refere, gosta muito 
que assim o seja. “Do ISCAL só tenho 
boas recordações. Sinto-me bem aqui. 
Gosto muito das minhas colegas de tra-
balho e tenho tido sempre um bom rela-
cionamento com alunos e professores”.

TESTEMUNHO
SEMINÁRIO:

MOODLE: “APOIO 
ÀS AULAS” OU
“A SALA DE AULA 
VIRTUAL”?

CANDIDATURA A 
FINANCIAMENTO 
PARA PROJETOS DE 
INVESTIGAÇÃO

No dia 4 de março decorreu o seminário intitulado Moodle: “Apoio às Aulas” ou “A Sala 
de Aula Virtual?”, que contou com a Professora Ana Luísa Correia e o Eng. Ricardo 
Matos como oradores convidados e com a Professora Carla Martinho como modera-
dora. A propósito do tema em análise, especialistas de métodos de ensino defendem 
que o futuro do ensino é híbrido, nem apenas com alunos sentados nas salas de aula 
nem 100 % online. O mundo, em especial os profissionais do ensino superior à dis-
tância, começa a acreditar que a mistura de ferramentas tecnológicas com atividades 
presenciais irá nortear a formação do ensino superior nos próximos anos. 
Assim, conhecer uma ferramenta como o Moodle e as suas potencialidades síncronas 
e assíncronas é sempre uma mais valia para professores e estudantes, pelo que a ses-
são contou com a presença de diversos professores e estudantes.

Concurso Anual para Projetos de IC&DT em todos os domínios científicos,
financiado pela FCT – decorre até às 17 horas do dia 31 de março de 2020:
Para a submissão de candidaturas, destacamos as seguintes informações:
- Podem ser apresentadas candidaturas individualmente ou em co promoção;
- As candidaturas devem ser apresentadas em língua inglesa e em formulário próprio;
- O concurso apoiará projetos pelo período máximo de 36 meses (prorrogável, no má-
ximo, por 12 meses, em casos devidamente justificados);
- O limite máximo de financiamento de cada projeto é de 250 mil euros

EVENTO

INVESTIGAÇÃO



CANDIDATURA
M23/DET/TESP WORKSHOP:

INTELIGÊNCIA 
EMOCIONAL
E LIDERANÇA
No passado dia 1 de fevereiro decorreu 
a 2.ª Edição do Seminário de investiga-
ção científica do ISCAL. O seminário in-
clui a apresentação e entrega de prémios 
aos melhores trabalhos de investigação 
apresentados no âmbito dos mestrados 
do ISCAL, no ano letivo 2017/2018. O 
evento contou ainda com a participação, 
enquanto oradoras, das Professoras Car-
la Martinho e Vera Pinto, bem como com 
autores das dissertações distinguidas 
dos mestrados em Contabilidade, Audi-
toria, Fiscalidade e Controlo de Gestão e 
dos Negócios.

Encontram-se abertas as candidaturas para os regimes de acesso destinados a Maio-
res De 23 Anos, Titulares De Diploma De Especialização Tecnológica e Titulares De 
Diploma De Técnico Superior Profissional. 
As candidaturas decorrem entre o dia 9 de março e 1 de abril de 2020, sendo que mais 
informações podem ser encontradas AQUI!

ACADÉMICO

EVENTO

ESTUDANTE TIAGO DINIZ 
REELEITO PRESIDENTE
DA FNAESP

O estudante Tiago Diniz tomou posse 
como presidente da Federação Nacional 
de Associações de Estudantes do Ensi-
no Superior Politécnico (FNAESP), numa 
cerimónia que decorreu a 28 de fevereiro, 
nos Serviços da Presidência do Politécni-
co de Lisboa.  Mais informação AQUI

NOTÍCIA

https://www.iscal.ipl.pt/pt/candidatos/licenciaturas/m23-det-tesp
https://www.ipl.pt/iplisboa/comunicacao/noticias/estudante-tiago-diniz-reeleito-presidente-da-fnaesp


1º OPEN DAY
ISCAL
No âmbito da estratégia de promoção da oferta formativa do ISCAL, junto dos es-
tudantes do ensino secundário, foram delineados um conjunto de dias abertos, nos 
quais os estudantes que queiram conhecer melhor o ISCAL são convidados a partici-
par num conjunto de atividades que lhes permite não só conhecer a instituição, como 
também aliar a diversão ao desenvolvimento de competências. 
O primeiro desses eventos aconteceu no passado dia 26 de fevereiro, sendo que os 
próximos terão lugar sempre na última quarta feira de cada mês. Mais informações 
podem ser encontradas AQUI!

ISCAL
KÜHNE+NAGEL S.A.

PROGRAMA
ERASMUS+

No âmbito do curso de licenciatura em 
Comércio e Negócios Internacionais o 
ISCAL celebrou no passado mês de ja-
neiro um protocolo de colaboração com 
a Kühne + Nagel S.A.
A Kuehne + Nagel está presente em Por-
tugal desde 1988. De acordo com dados 
da empresa, presta serviços em 3 escri-
tórios com mais de 11,000m2 de arma-
zenagem e emprega mais de 130 espe-
cialistas. A nível internacional a Kuehne + 
Nagel emprega mais de 82.000 pessoas 
em mais de 1.200 locais, em 100 países, 
o que a torna uma das maiores empre-
sas de logística do mundo.
O Protocolo contempla, entre outros as-
petos, oportunidades para colaboração 
ao nível da reflexão estratégica do curso, 
participação de profissionais em seminá-
rios e outras atividades do curso, abertu-
ra para apoiar trabalhos académicos dos 
alunos do curso bem como divulgação 
de ofertas de emprego e estágios.
Com a celebração deste protocolo o 
curso de CNI reforça as suas parcerias 
num sector de atividade especialmente 
relevante no âmbito do curso.

Ação-Chave 2 (KA2) - Cooperation for inovation 
and the Exchange of Good Pratices
As candidaturas encontram-se abertas até às 10 
horas do dia 24 de março de 2020. Para mais 
informações contactar a Prof. Maria João Escu-
deiro através do e-mail mjescudeiro@iscal.ipl.pt

PROTOCOLO

EVENTO

INVESTIGAÇÃO

https://www.iscal.ipl.pt/pt/destaques/noticias/8853-open-day


CORONAVÍRUS
Na sequência das recomendações da Organiza-
ção Mundial de Saúde (OMS) e da Direção-Ge-
ral de Saúde, o Politécnico de Lisboa preparou 
um Plano de Prevenção e Atuação que visa a 
prevenção e controlo de infeção de casos de 
Coronavírus COVID-19 nas Unidades Orgânicas 
do Instituto Politécnico de Lisboa e estabelece 
os procedimentos de atuação, de todos os en-
volvidos, perante a ocorrência de situações de 
Coronavírus COVID-19. Plano de Contigência.

NOTÍCIA

SEMINÁRIO
ESCRITA CIENTÍFICA
EM LATEX, APOIO
AO MOODLE E
MUITO MAIS!

WORKSHOPS
DE ESCRITA
ACADÉMICA

No próximo dia 11 de março decorrerá o Seminário Escrita científica em Latex, apoio 
ao Moodle e muito mais! O seminário acontece no auditório 2 do ISCAL pelas 14h30. 
LaTex é um software para edição e desenvolvimento de documentos vocacionado 
para a área da escrita científica. É amplamente usado pela comunidade académica 
para a escrita de livros, teses e artigos, e permite igualmente a escrita na plataforma 
Moodle. Neste seminário serão aplicadas as competências da escrita, editação e for-
matação (de forma autónoma) a um texto académico utilizando Latex.

O ISCAL, através do Serviço de Informação de Documentação (SID), dando conti-
nuidade às ações de formação em literacia da informação, realizará um conjunto de 
iniciativas relacionadas com a elaboração de trabalhos académicos.
Garantir a qualidade dos textos académicos, bem como a sustentabilidade da sua 
argumentação e dos seus conteúdos, exige um conjunto de cuidados com a escrita. A 
indicação correta de todas as fontes e o cuidado e rigor na citação da obra consultada 
e estudada são elementos essenciais no sentido de garantir a credibilidade do estudo 
e fundamentar a pesquisa subjacente aos resultados obtidos, assegurando-se assim 
um trabalho final original e com relevo científico.
Referências Bibliográficas e Citações são os temas a abordar nos dias 19 e 26 de mar-
ço, respetivamente, que terão como formadora a Professora Maria João Ferro.

EVENTO

EVENTO

ROADSHOW EM
ESCOLAS SECUNDÁRIAS

O ISCAL, através dos seus Embaixado-
res, continua a visitar Escolas Secundá-
rias que aderiram ao Projeto através da 
Inspring Future, dando a conhecer a sua 
oferta formativa e todas as informações 
relevantes a Estudantes que se irão can-
didatar ao Ensino Superior.
Próximas datas:
11 de março | E.S. de Coruche
12 de março | E.S. Eng.º Acácio Calazans
13 de março | E.S. Miraflores
16 de março | E.S. Rainha D. Leonor
31 de março | St. Julian’s School

NOTÍCIA

https://www.iscal.ipl.pt/images/2020/03/Plano_Contingencia_IPL_2020.pdf


SAÚDE E
BEM-ESTAR
No próximo dia 24 de março terá lugar o seminário dedicado ao Objetivo nº 3 – Saúde 
e Bem-estar, da atividade Um ODS por mês. Duas das metas a alcançar até 2030 são 
“Reforçar a prevenção e o tratamento do abuso de substâncias, incluindo o abuso de 
drogas e o uso nocivo do álcool.” E “Fortalecer a implementação da Convenção-Qua-
dro para o Controle do Tabaco em todos os países, conforme apropriado.”     

Workshop
Office Tips 
Excel Básico

ACREDITAÇÃO
LICENCIATURA EM
FINANÇAS EMPRESARIAIS 
PELA A3ES

No dia 27 de fevereiro decorreu o Workshop 
Office Tips - Excel básico, organizado pelo Dr. 
Hugo Páscoa do Serviço de Informação e Docu-
mentação acerca da utilização básica numa das 
ferramentas mais utilizados do Microsoft Office.

No âmbito do processo de avaliação/
acreditação do ciclo de estudos condu-
cente ao grau de licenciado em Finan-
ças Empresariais, referente ao ano letivo 
2019/2020, o Conselho de Administração 
da A3ES decidiu acreditar o referido ciclo 
de estudos pelo período de 6 anos, sen-
do este o período de acreditação máximo 
num ciclo avaliativo.

EVENTO

EVENTO

NOTÍCIA

Para discutir estes e outros temas relacionados estarão presentes Américo Nave, da 
Associação CRESCER, Maria Aurora Marques Dantier, Adjunta do Núcleo de Ope-
rações do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, Patrícia Ramos, Psicóloga. O 
debate será moderado pela Professora Marina Antunes. Entretanto, teve lugar no dia 
20 de fevereiro um seminário sobre o Objetivo nº 2 – Erradicar a Fome, moderado pelo 
Professor Jorge Rodrigues. Perante uma assistência maioritariamente composta por 
estudantes do ISCAL, mas que contou COM a visita de alguns estudantes de outras 
instituições, foi orador Carlos Jesus, doutorando em Ecologia Humana da FCSH, que 
centrou a sua intervenção em dois pontos: o desperdício alimentar do mundo ociden-
tal, onde “comemos muito, comemos mal e desperdiçamos muita comida”, enquanto 
que “um sexto da população mundial passa fome (821 milhões)”. Perante este dilema 
da sociedade atual, a braços com um problema de sustentabilidade, ambiental, eco-
nómica e social, Carlos Jesus apontou como solução para mitigar a fome e pobreza 
“os princípios da Economia Circular” tendo como base a recuperação de alimentos numa 
ótica de prevenção, reaproveitamento e doação, contribuindo assim para uma sociedade 
mais justa, onde o desenvolvimento humano está a par com o desenvolvimento económico.



MÉTODOS
DE PREVISÃO:
APLICAÇÕES À
CONTABILIDADE,
FINANÇAS E GESTÃO

XI POSTGRADUATE 
CONFERENCE

I EDIÇÃO WORKSHOPS 
PARA O FUTURO

ARTIGO DE DOCENTE

Continuam a decorrer os workshops sobre as 
soft-skills relacionadas com a empregabilidade, 
nomeadamente: Resolução de conflitos e ne-
gociação; Comunicação; Design thinking; Moti-
vação e propósito; Colaboração e pensamento 
crítico. A opinião recolhida junto das centenas de 
alunos impactados por este ciclo de workshops 
tem sido francamente positiva e a sua importân-
cia corroborada por diversas entidades empre-
gadoras.
Próximas datas:
12 de Março | Design thinking
19 de Março | Motivação e Propósito
26 de Março | Colaboração
2 de Abril | Pensamento Crítico

Artigo de opinião do Proffessor Ricardo Barradas 
à Publituris.

No próximo dia 25 de março, pelas 18h30 decorre o Seminário Métodos de Previsão: 
Aplicações à Contabilidade, Finanças e Gestão. Em gestão de empresas, como em to-
dos os domínios da atividade humana, a previsão desempenha um papel fundamental 
no processo de tomada de decisão e tem implicações na definição dos planos ope-
racionais em muitas áreas, tais como, a gestão de vendas, o planeamento de marke-
ting, as finanças e a contabilidade, a logística, a produção e as compras. A previsão 
é uma das áreas chave para o sucesso do negócio empresarial. Neste seminário, são 
apresentados de forma breve os principais métodos quantitativos e qualitativos de 
previsão em gestão, com exemplos ilustrativos e aplicações feitas com recurso ao 
software EViews.  

A Postgraduate Conference organizada pela Escola Superior de Gestão, Hotelaria e 
Turismo da Universidadedo Algarve em parceria com o Instituto Superior de Contabili-
dade e Administração de Lisboa do Instituto Politécnico de Lisboa, tem-se constituído 
como um espaço informal de crítica construtiva e debate multidisciplinar para jovens 
investigadores nas áreas do turismo, hotelaria, marketing, gestão, tecnologias de in-
formação e comunicação, línguas e literaturas aplicadas (ao turismo, hotelaria, marke-
ting e gestão) e todas as áreas de investigação afins. Esta conferência anual pretende 
oferecer aos mestrandos, mestres, doutorandos, recém-doutorados e pós-graduados, 
a oportunidade de se reunirem para partilhar e enriquecer a investigação que se en-
contram a desenvolver ou que terminaram recentemente.
Nesta décima primeira edição, a decorrer no dia 10 de julho de 2020, oferece-se a 
todos os participantes a possibilidade de apresentar comunicações ou posters.
A conferência terá lugar no edifício da Escola Superior de Gestão, Hoteleira e Turismo, 
Campus de Penha, Estrada da Penha, Faro, Portugal.

EVENTO

EVENTO

EVENTO

NOTÍCIA

TOMADA DE POSSE 
DO PRESIDENTE DO 
CONSELHO TÉCNICO 
CIENTÍFICO DO ISCAL

No passado dia 19 de fevereiro, o Profes-
sor Jorge Rodrigues tomou posse como 
presidente do Conselho Técnico Científi-
co do ISCAL. 

NOTÍCIA

https://www.publituris.pt/2020/03/04/opiniao-a-inflacao-que-o-banco-central-europeu-tem-ignorado/?fbclid=IwAR18CLRTFCN8G4udtMMbai327mOT-T_26Pbk-g5vFGZaZrMeGRnQfAMMXjc
https://www.publituris.pt/2020/03/04/opiniao-a-inflacao-que-o-banco-central-europeu-tem-ignorado/?fbclid=IwAR18CLRTFCN8G4udtMMbai327mOT-T_26Pbk-g5vFGZaZrMeGRnQfAMMXjc


JOBSHOP 2020
Contando ainda com um maior número de empresas presentes, a JOBSHOP 2020 
decorreu no Altis Grand Hotel, no dia 4 de março, entre as 10h e as 17h. Este ano a 
feira de emprego voltou a seguir o modelo do ano anterior, permitindo que cada um 
dos presentes obtenha os melhores contactos, conheça as entidades participantes e 
esclareça todas as dúvidas relativas ao processo de inserção no mercado de trabalho.
Em paralelo com a área de exposições existiu uma outra destinada a apresentações 
das empresas participantes, workshops, pitchs e palestras acerca da temática da em-
pregabilidade. 
Nesta edição estiveram seguintes entidades: Aldi, Auchan, Auxadi, Bose, BWV, CERB, 
Conceito, Deloitte, EY, KPMG, Mazars, Moneris, Neyond, Nucase, Pestana Hotel 
Group, PwC, RCA, SIAG, TechData, Thales, Timestamp Group, TMF Group.
Fruto de uma parceria entre a AEISCAL, o ISCAL e a ISCAL Junior Business Solutions, 
este evento é indiscutivelmente um ponto de paragem obrigatório para todos os estu-
dantes do ISCAL. De forma a facilitar a transmissão de CV’s entre os alunos e as enti-
dades empregadoras e tornar o evento sustentável, todo o processo assumiu a forma 
digital, sem recurso a papel e as credenciais foram impressas em papel ecológico que 

POLIEMPREENDE 
2020

Foi lançada no dia 27 de fevereiro, a 17ª 
Edição do Poliempreende 2020, que 
contou com a presença do Coordena-
dor Executivo do Poliempreende do IPL, 
Professor Paulo de Sousa Tinta e da 
Pró-Presidente para as Relações com a 
Comunidade do ISCAL, Professora Mar-
garida Piteira.
O Poliempreende é uma rede de em-
preendedorismo do ensino superior 
politécnico, que integra atualmente 21 
instituições e que promove como prin-
cipal iniciativa um concurso de ideais e 
projetos inovadores. O objetivo é estimu-
lar o espírito empreendedor, contribuin-
do para o enriquecimento curricular e 
capacitação dos participantes, a criação 
de novas empresas e o arranque de ati-
vidades profissionais.

NOTÍCIA

EVENTO

Mobilidade ERASMUS 
Docentes e Não Docentes
Decorre entre 20 de fevereiro e 20 de março de 
2020 o período de candidatura para realização 
de missões de ensino (teaching | STA) e missões 
para formação (training | STT) no âmbito do Pro-
grama de mobilidade Erasmus+. As candidaturas 
devem ser realizadas através do Portal do IPL. 
Caso o possível candidato não disponha de cre-
denciais de acesso ao sistema Netp@ deverá, 
por favor, solicitar as mesmas através do email: 
helpdesk@net.ipl.pt, antes de iniciar o registo 
de candidatura Os resultados seriados serão 
publicados até 31 de março de 2020 sendo o 
período elegível para execução das missões 
de ensino/formação até dia 31 de março de 
2021. O apoio às candidaturas será feito no GRI-
MA – Campus de Benfica do IPL (grima@sp.ipl.
pt/cmarques@sp.ipl.pt tel. 210464762/64)

NOTÍCIA

continha  na sua composição sementes 
para posterior plantação.
Nesta edição, com organização conjunta 
do ISCAL, AEISCAL e ISCAL Junior Busi-
ness Solutions, estiveram presentes mais 
de 400 estudantes de todos os ciclos de 
estudo do ISCAL. Segundo Neftali Hercu-
lano, Presidente da ISCAL JBS:
“A JobShop 2020 foi um evento que ex-
cedeu as expectativas previstas pela 
coorganização. Promoveu-se a possi-
bilidade dos estudantes conhecerem e 
contactarem com o mercado de trabalho 
e as entidades empregadoras.  Ao longo 
do dia foram desenvolvidos três para-
digmas diferentes: Sala de stands, Apre-
sentações e uma novidade neste tipo de 
eventos, duas salas com Pitchs com em-
presas que, sem dúvida, foi um sucesso.”

https://portal.ipl.pt/mobilidade


Rankia
MELHORES FACULDADES DE 
ECONOMIA, GESTÃO E FINANÇAS

Uniarea
NÃO ENTREI EM PRIMEIRA FASE 
NEM NO CURSO QUE EU QUERIA… E 
FOI A MINHA MAIOR FELICIDADE!

Entroncamento Online
ROADSHOW ISCAL VISITA ESCOLAS 
SECUNDÁRIAS DO ENTRONCAMEN-
TO E CONSTÂNCIA

Human Resources
ISCAL PROMOVE FEIRA DE EMPREGO

Eco Sapo
MAIS DE 20 EMPRESAS VÃO RECRU-
TAR À FEIRA DE EMPREGO DO ISCAL

CLIPPING

ESPECIAL

AGENDA ISCAL

24 DE MARÇO SEMINÁRIO

11 DE MARÇO SEMINÁRIO

19 DE MARÇO WORKSHOP

AGENDA

25 DE MARÇO SEMINÁRIO

No mês em que se comemora o Dia da Mulher, 
o ISCAL acolhe a Campanha Despir o Precon-
ceito, que visa trazer uma abordagem diferente 
ao cancro. Esta campanha juntou mulheres que,
apesar da doença, se deixaram fotografar para 
desmistificar o preconceito associado à doen-
ça. A exposição mostra mulheres sorridentes e 
confiantes que resolveram desafiar aquele dia-
gonóstico com frases motivadoras e cheias de 
positivismo. A fotografia foi o meio utilizado para 
transmitir uma mensagem de coragem e alegria 
e tem como objetivo retratar os efeitos colate-
rais, todavia superáveis, inerentes ao cancro.

https://www.rankia.pt/bolsa/melhores-faculdades-economia-gestao-financas/?fbclid=IwAR2hjgPFdGClXir9bUnu8ikAVP44jIxDeMRQSbNw3BacnZTK7WIPYuIdS_w 
https://www.rankia.pt/bolsa/melhores-faculdades-economia-gestao-financas/?fbclid=IwAR2hjgPFdGClXir9bUnu8ikAVP44jIxDeMRQSbNw3BacnZTK7WIPYuIdS_w 
https://uniarea.com/nao-entrei-em-primeira-fase-nem-no-curso-que-eu-queria-e-foi-a-minha-maior-felicidade/?fbclid=IwAR3fgXXynXjHVRxfevzZ3YigmlQhb50Q2UtSNY55YwlRiJm_M8lGoNhLFE4
https://uniarea.com/nao-entrei-em-primeira-fase-nem-no-curso-que-eu-queria-e-foi-a-minha-maior-felicidade/?fbclid=IwAR3fgXXynXjHVRxfevzZ3YigmlQhb50Q2UtSNY55YwlRiJm_M8lGoNhLFE4
https://uniarea.com/nao-entrei-em-primeira-fase-nem-no-curso-que-eu-queria-e-foi-a-minha-maior-felicidade/?fbclid=IwAR3fgXXynXjHVRxfevzZ3YigmlQhb50Q2UtSNY55YwlRiJm_M8lGoNhLFE4
https://www.entroncamentoonline.pt/portal/roadshow-iscal-visita-escolas-secundarias-do-entroncamento-e-constancia/
https://www.entroncamentoonline.pt/portal/roadshow-iscal-visita-escolas-secundarias-do-entroncamento-e-constancia/
https://www.entroncamentoonline.pt/portal/roadshow-iscal-visita-escolas-secundarias-do-entroncamento-e-constancia/
https://hrportugal.sapo.pt/iscal-promove-feira-de-emprego/?fbclid=IwAR3OFWOzoIBsEEhcGUzz9zOwYZkVALmOB-SYdw4KHXQ18Au0kpMk8zzd2-0
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