
XIª edição da Bênção e Queima das Fitas
A XIª Edição da Bênção e Queima das Fitas, realizou-se
no dia 14 de maio, a receção dos alunos finalistas foi ás
14:15 horas no Largo da Fonte por parte dos
convidados, administração e Direção do ISAL, onde
houve um pequeno convívio. A missa foi ás 15 horas e
após o termino desta realizou-se a Queima das Fitas e
a entrega de diplomas Simbólicos no adro da Igreja.
A bênção e queima das fitas foi inserido no programa
das festas da freguesia do Monte.

Internacionalização do ISAL com o Curso em São 
Tomé e Príncipe

O ISAL – Instituto Superior de Administração e Línguas
lançou com a Fundação Príncipe Trust, e em parceria
com o Governo Regional do Príncipe o Curso Técnico
de Ecoturismo na Região Autónoma do Príncipe.
Não havendo referencial formal e oficial de formação
técnico-profissional em São Tomé e Príncipe, na
organização do Curso seguiu-se o referencial que deu
forma a alguns cursos semelhantes em Portugal e
designadamente no ISAL, adaptando-se às
circunstâncias específicas da Região Autónoma do
Príncipe.
O Curso pretende responder às carências de recursos
humanos e institucionais no Príncipe, permitindo a
formação de algumas dezenas de jovens que poderão,
em consequência, aceder ao mercado de trabalho local
nas áreas da conservação da natureza.
O Curso será realizado de Junho de 2016 a Setembro
de 2017, na Escola Profissional Protázio Pina, na Ilha
do Príncipe, São Tomé e Principe. Feira "Rumo ao Futuro Profissional" 

Secretaria Regional da Inclusão e dos Assuntos
Sociais, através do Instituto de Emprego da Madeira,
realizou o ciclo de exposições designado por ”Rumo
ao Futuro Profissional”, que decorreu ao longo de 3
semanas, em diversos concelhos da Região. O ISAL
esteve presente nas seguintes exposições:
Dia 3 de maio em Santa Cruz;
Dia 5 de maio no Estreito de Câmara de Lobos;
Dia 17 de maio emMachico;
Dia 19 de maio na Ponta do Sol.

Seminário “O teu futuro profissional na União 
Europeia”

No dia 19 de maio, pelas 19h no Auditório do ISAL
realizou-se uma sessão informativa sobre “O teu
futuro profissional na União Europeia".
Os conferencistas foram a Dra. Zélia Dias do Centro
de Informação Europeia Jacques Delors e a Dra.
Catarina Oliveira do Centro Nacional Europa, as quais
discursaram respetivamente sobre: “Trabalhar para
as Instituições Europeias” e “Europa para a
Mobilidade”.
Esta iniciativa teve como parceiros o ISAL, Europe
Direct Madeira, Associação Insular de Geografia,
Centro de Informação Europeia Jacques Delors e
Europa.

Parceria de investigação com a Republica Checa
No âmbito da parceria do Núcleo de Investigação do
ISAL (NIISAL) com Institute of Technology and
Business da República Checa, o ISAL recebeu uma
investigadora - PhD Helena Kolarova - entre os dias
23 e 27 de maio para realizar inquéritos aos nossos
alunos integrado no projeto "Bridges Over
Continents".


