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Autoridade Regional das
Atividades Económicas

No âmbito da celebração dos 38 anos da ARAE - Autoridade
Regional das Atividades Económicas, realizou-se nos dias 3 e 5 de
abril no auditório do ISAL | Instituto Superior de Administração e
Línguas duas sessões de sensibilização com o mote "A Autoridade
Regional de Atividades Económicas enquanto Autoridade de
Segurança Alimentar na RAM" e "O Papel da autoridade Regional
de Atividades Económicas no Alojamento Local".
A ARAE nestas sessões informou sobre o seu papel como serviço
inspetivo e de fiscalização no setor alimentar e na atividade
hoteleira nomeadamente no Alojamento Local, sensibilizando os
futuros profissionais do setor para a importância da segurança
alimentar.

Património e Paisagem Rural

abril de 2019
O ISAL, nos dias 5 e 24 de abril, respetivamente,
assinou protocolos com a Malo Clinic e o SINTAP Sindicato dos Trabalhadores da Administração e de
Entidades com fins Públicos, os quais visam
colmatar as necessidades formativas destas
entidades, através da criação de cursos formativos
ou pós-graduações adequados a estes profissionais.
O protocolo com a Malo Clinic visa ainda
proporcionar descontos aos nossos alunos, antigos
alunos, colaboradores e docentes na área da
medicina dentária.

Eventos
Em colaboração com o Instituto de
Emprego da Madeira, o ISAL, no dia
9 de abril realizou várias sessões
de esclarecimento e de divulgação
da sua oferta formativa.

Visita dos alunos da Licenciatura
de Organização e Gestão Hoteleira
à Quinta Vigia, onde foram
recebidos pelo o Exmo. Sr.
Presidente Miguel Albuquerque.

No passado dia 13 de abril , o ISAL realizou mais uma iniciativa
integrada na programação oficial do Dia Internacional dos
Monumentos e Sítios. Esta iniciativa intitulada por "Diálogos entre
a Iconográfia Cristã e a Paisagem Vinícola de Câmara de Lobos",
contemplou uma visita ao Pico da Torre e ainda duas visitas
orientadas à Capela de Nª Senhora da Conceição e à Igreja de São
Sebastião. Estas visitas sobre o património religioso edificado e
artístico foram desenvolvidas pelos docentes Dra. Luz Silva e Dr.
Diogo José Costa Goes, estabelecendo hipóteses de diálogo e
relações entre as representações iconográficas presentes na
pintura e nos retábulos barrocos dos espaços religiosos e
paisagem vinícola envolvente.
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Ao abrigo do Programa Erasmus+
o ISAL, recebeu a docente Ph.D
Simona Hašková do Institute of
Technology and Business in
České Budějovice da República
Checa, tendo abordado o tema
"Corporate Finance".
Em cooperação com o Polo de
Emprego da Casa do Povo da
Camacha, no dia 4 de abril foi
ministrada a palestra denominada
por “Análise SWOT”, no âmbito
do Projeto ISAL Outdoor.

