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Aula Aberta
Autonomia Regional - Estatuto Político
Administrativo da Região Autónoma da Madeira

Aula Aberta foi uma iniciativa inédita do ISAL, no dia 20 de novembro de
2018 com a Deputada Dra. Sara Madruga da Costa, Advogada de
profissão, e atualmente Deputada na Assembleia da República.
Autonomia Regional na perspetiva do Estatuto Político Administrativo
da Região Autónoma da Madeira foi o mote da Aula Aberta, para a
deputada, “o processo autonómico não está terminado, quarenta e dois
anos depois é preciso pensar no futuro da nossa autonomia, é preciso
um novo olhar sobre os seus poderes e fazer uma reavaliação global do
sistema político – constitucional português em relação às regiões
autónomas”.

Àreas Protegidas Marinhas e Levadas da
Madeira a Património da UNESCO

novembro de 2018

Eventos
Participação do ISAL na 4ª edição
da Cidade do Empreendedor
2018, que decorreu de 31 de
outubro a 4 de novembro.

No âmbito da ação de divulgação
sobre o Arquivo Regional e
Biblioteca Pública da Madeira,
alunos e colaboradores do ISAL
visitaram as instalações do ABM.

Cerimónia de entrega de
diplomas referente a 1ª edição do
Curso de Alemão.

Seminário intitulado "Sistema
Uniforme de Contabilidade
Hoteleira - USALI", tendo com
orador o Dr. Bruno Brazão.

O ISAL, esteve nas feiras
realizadas pelo Inspiring Future
nas Escola Secundária Jaime
Moniz, Escola Secundária
Francisco Franco, Escola da
APEL e na Escola Secundária de
Machico.

O Dr. Nélio Jardim apresentou para 88 alunos os seguintes temas,
“Áreas Protegidas Marinhas” e “Levadas da Madeira a património da
UNESCO”, nos dias 6 e 22 de novembro, respetivamente.
Estes temas estão inseridos no programa de atividade de educação
ambiental do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza.
Relativamente às "Áreas Protegidas Marinhas", houve oportunidade de
esclarecer os principais motivos para a sua protecção, bem como as
áreas protegidas marinhas da Madeira.
Na sessão sobre "Levadas da Madeira a património da UNESCO", foram
debatidos os principais desafios, benefícios e estratégias desta
iniciativa.
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Os alunos de Turismo realizaram
um Masterclass sobre Vinho
Madeira no IBVAM - Instituto do
Vinho, do Bordado e do
Artesanato da Madeira, nos dias
27 e 29 de novembro

Apresentação do LIC (Laboratório
de Investigação Científica do
ISAL) pelo Dr. Nelson Abreu aos
novos alunos.

