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DIA MUNDIAL DO TURISMO

Turismo, Competitividade e Emprego
O ISAL, de forma a assinalar o Dia do Turismo, organizou as Jornadas Europeias do Património e
apresentou uma Mesa Redonda com Tema: “Turismo, Competitividade e Emprego”. O painel foi constituído
por personalidades ilustres da Região Autónoma da Madeira tais como Dr. António Trindade (Porto Bay),
Doutor Ricardo Correia (Castanheiro Butique Hotel), Dr. Bruno Freitas (Savoy) e docentes do ISAL. As
comemorações tiveram como objetivo mostrar a importância do turismo, um dos principais motores da
economia da Região.

Inicio da Pós-Graduação de
Gestão de Recursos Humanos

ERASMUS +

A 6ª edição da Pós-Graduação de Gestão de
Recursos Humanos iniciou no dia 20 de
setembro de 2019, pelas 17 horas, contando
para a sessão de abertura com o Mestre Lobato
Neves, Coordenador Científico da PósGraduação.

No âmbito do programa Erasmus+,
recebemos no ISAL, membros da
Politechniki Wrocławskiej da Polónia.
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Assinatura do protocolo de
cooperação com (STSS).
No dia 11 de setembro de 2019 foi assinado um
protocolo de cooperação com o Sindicato Nacional dos
Técnicos Superiores de Saúde das Áreas de
Diagnóstico e Terapêutica (STSS). A celebração deste
protocolo tem a intenção de preencher as necessidades
formativas dos colaboradores da entidade e sócios do
sindicato, através da criação de cursos formativos ou
pós-graduações adequados a estes profissionais, bem
como proporcionar descontos aos colaboradores.

CANDIDATURAS
3ª FASE

17 a 11 de outubro

COMEMORAÇÃO DOS
30 ANOS
O Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL) comemorou no passado dia 19 de
Setembro de 2019, 30 anos!
O ISAL desde a sua criação em 1989, já formou cerca de 1500 discentes nas suas Licenciaturas e
outros tantos nas suas Pós-Graduações e Cursos de Curta duração.
Esta data é um marco no percurso do ISAL, que se destaca pela positiva: desenvolvimento e
modernização de infra-estruturas, qualificação contínua do corpo de docentes e cursos adequados
às actuais necessidades da sociedade.
Ao longo de 30 anos, o ISAL, tem estabelecido um envolvimento com o sector empresarial, na
perspectiva de que os conhecimentos adquiridos possam ser colocados à disposição da
sociedade e seu desenvolvimento económico e social. Enquadramo-nos como instituição de
ensino politécnico vocacionada para a ligação do ensino com o universo empresarial.
Foram 3 décadas liderados sobre a visão de uma direção consistente.

PÓS-GRADUAÇÕES
Gestão e Administração Escolar
Novidade
Coordenador Científico: Doutor Francisco Fernandes

Tour Guiding
Novidade
Coordenador Científico: Dr. Bruno Pereira

Gestão de Serviços de Saúde e Instituições
Sociais
6ª Edição
Coordenador Científico: Dr. Rui Silva

Gestão de Recursos Humanos
6ª Edição
Coordenador Científico: Mestre Lobato Neves

Gestão e Administração Pública
2ª Edição
Coordenador Científico: Doutor Jorge Bacelar

HOJE, EM 2019, O SONHO CONTINUA ...

