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O ISAL recebeu o Senhor Secretário da Saúde e Proteção
Civil Dr. Pedro Ramos, a vice-presidente do IAsaúde Dra.
Bruna Gouveia e a Coordenadora do GCPPCIRA Dra.
Margarida Câmara, no dia 4 de março de 2020, para uma
sessão de esclarecimento sobre o COVID-19.
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Seminário – Vida Sofrida ou Morte Assistida

Em conjugação de esforços, o ISAL e o Rotary Club de
Machico Santa Cruz,  realizaram, no dia 03 de Março no
auditório ISAL, conferência alusiva ao tema “Vida sofrida ou
morte assistida?”. Os oradores foram  a Dra Paula Margarido,
Presidente do Conselho Regional da Ordem dos Advogados
da Madeira e a Dra. Paula Mesquita, Psicóloga.

 Erasmus 

No dia 10 de março realizou-se uma sessão informativa
sobre a Saúde Mental no Ensino Superior com a
Organização da Fundação S. João de Deus. Contamos com
as oradoras Dra. Lavinia Côrte e Dra. Luciana Ferreira

Seminário – COVID-19

Seminário– Saúde Mental no Ensino Superior

No início do 2º semestre o ISAL acolheu com uma sessão de
boas vindas os alunos em mobilidade Erasmus+, esta
sessão foi realizada no dia 6 de março de 2020.

ISAL anuncia plano de contingência e cancela eventos devido ao
COVID19

No contexto da epidemia de coronavírus, o ISAL anunciou no dia 11 de março, que elaborou um plano
de contingência, que define os procedimentos a terem conta quando se verifiquem suspeitas de pessoas
infetadas no seio da comunidade académica.
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ISAL desenvolve Mecanismos para assegurar aulas por

Videoconferência

Curso de formação Profissional Marketing para PEM'S - Online

“Atualmente, o ISAL, de acordo com as medidas impostas pelo Governo no seguimento do Decreto
nº2-A/2020, de 20 março, que procede à execução da declaração do estado de emergência,
intensificou as suas medidas.
De forma a minimizar o impacto na sua comunidade académica, foram iniciados diferentes
mecanismos: em conjunto com docentes, foi deliberado continuar o plano de estudos recorrendo de
plataformas digitais. Já os estágios, apesar de suspensos foram comunicadas aos discentes diversas
alternativas. As decisões vão ao encontro das recomendações e indicações por parte do Ministério da
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.
As instituições científicas bem como os serviços das instituições de ensino superior devem permanecer
ativas, designadamente para contribuírem para o esforço internacional de combate à covid-19 e para
garantirem todos os meios necessários a um efetivo processo de ensino a distância.
O tempo de adaptação não foi muito, existiu alguns momentos de dificuldade, mas também de
superação.
É um processo de aprendizagem para todos. Através de um processo de auscultação, tanto de
discentes como de docentes, sentimos que, apesar de numa perspetiva de melhoria contínua ser
necessário aprimorar algumas questões o balanço é muito positivo.
Devemos enfrentar este momento difícil com serenidade, resiliência, esperança e otimismo.
Continuamos a trabalhar diariamente para que nem o ISAL, nem o País suspendam a sua existência,
para isso é necessário estar preparado para viver no atual contexto da melhor forma possível sem
sacrificar saúde, e objetivos pessoais de cada um. A vós só temos de agradecer o esforço e
parabenizar a forma madura como estão a lidar com este momento difícil.
Desejamos tudo de bom e esperamos em breve voltar a ter a nossa comunidade junta.
Protejam-se e fiquem em casa. “


