
Seminário “Eventos Sustentáveis”. 
Realizou-se no ISAL no dia 26 de novembro pelas 09:00horas o seminário sobre Eventos Sustentáveis, dentro da comemoração do Dia 
Mundial da qualidade na Região Autónoma da Madeira. Esta iniciativa foi conjunta da Direção Regional da Economia e Transportes, da 
Delegação Regional da Madeira da Associação Portuguesa da Qualidade e o ISAL. 
Contamos com a presença do Secretario Regional da Economia, Turismo e Cultura Dr. Eduardo Jesus, com o Presidente da Associação 
Portuguesa para a qualidade Prof Ramos Pires e ainda a Diretora Regional da Economia e Transportes Dra. Isabel Catarina Rodrigues. 
Foram abordados diferentes temas, desde a atitude Sustentável Rock in Rio, a Festa da Flor, Madeira Island Ultra Trail – MIUT. 
 

 
 

 
 
 
 

Celebração do protocolo entre o ISAL e Associação Portuguesa da Qualidade. 
 
 
 
 
 
 

Abertura da Pós-Graduação de Gestão de Recursos Humanos. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Assinatura do Protocolo com Associação de Comercio e industria do Funchal! 
O ISAL e a ACIF celebrou no passado dia 23 de novembro pelas 12:00 horas nas instalações da ACIF um protocolo institucional que tem 
como objetivo estabelecer parcerias relevantes para ambas as partes, colmatando as necessidades formativas dos profissionais da Região 
em diversas áreas. Todos os associados da ACIF poderão usufruir de vantagens na frequência das nossas Pós-Graduações do ISAL. 
 

 
 
 
 

Disponibilizamos as apresentações dos oradores, que tiveram a gentileza de 
as facultar, às quais poderá aceder através do seguinte LINK.  

 

No dia 27 de novembro iniciou-se a 2ª edição da Pós-Graduação de Gestão de 
Recursos Humanos, cuja coordenação científica está a cargo do Mestre Lobato 
Neves, e a coordenação pedagógica da Dra. Sancha de Campanella. A sessão 
de abertura decorreu no auditório do ISAL, pelas 17:00h e contou com a 
presença da coordenação, da direção do ISAL, e com 16 formandos. 

 

Foi celebrado no dia 26 de novembro de 2015 um protocolo entre o ISAL e a APQ, que 
visa conceder benefícios de frequência a todos os associados da APG e tem como 
objetivo estabelecer parcerias relevantes para ambas as partes, colmatando as 
necessidades formativas dos profissionais. 

http://www.apq.pt/portal/eventos/2015/eventos_sustentaveis.pdf
http://www.isal.pt/Cursos/P%C3%B3s-Gradua%C3%A7%C3%B5es/Gest%C3%A3odeRecursosHumanos.aspx
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