NEWSLETTER Nº65

MAIO 2020

Newsletter
ISAL Organiza
Regional Helix 2020

Regional Helix 2020

Início do ano Letivo
2020/2021

Regional HELIX 2020 - International Conference on
Regional

Competitiveness,

Tourism

Innovation

and

Knowledge Transfer. O turismo tem sido destacado como
um dos setores com maior potencial de expansão em

Estão abertas as
inscrições para os
maiores de 23 anos

escala global, por isso é importante tentar entender os
fatores de inovação e competitividade regional nesse
setor. A competitividade,
particularmente no setor de turismo, experimentou nas
últimas décadas um desenvolvimento sem precedentes

Licenciatura de Gestão de
Empresas modernizada
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Consultivo de Economia da
RAM
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“ACTION – Turismo
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de experiências e agora desempenha um papel muito
importante nos mercados e indústrias. No entanto, o
sucesso dos destinos turísticos no mercado mundial e
regional é de certa forma influenciado por sua
relativa competitividade. Nesse sentido, a inovação é um
catalisador muito importante para a sobrevivência e o
crescimento do turismo e são reconhecidos os impactos
positivos, revelando que os comportamentos e produtos
inovadores melhoram positivamente o desempenho
financeiro e econômico.
Terá lugar nos dias 29, 30 junho e 1 de julho de 2020.

Início do ano letivo
2020/2021

Contactos

O atual contexto de Pandemia devido ao COVID-19, levou a

Instituto Superior de Administração e Línguas

uma adaptação e crescimento de todos os que compõe o ISAL.

Rua do Comboio nº5, 9050-053 Funchal
Telefone 291 705 705 | isal@isal.pt
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A preparação do próximo ano letivo já começou tendo sempre
vários cenários em perspetiva.
A data de início do novo ano letivo é 12 de outubro.
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O concurso especial de acesso ao ensino superior para os
Maiores

de

23

anos,

destina-se

a

candidatos

que

completem 23 anos até ao dia 31 de dezembro do ano que
antecede a realização das provas de avaliação de capacidade

Inscrições para os
maiores de 23 anos

para frequência do ensino superior, desde que não sejam
titulares de habilitação de acesso para o curso pretendido.
Apostar numa formação superior é uma decisão que visa
colmatar necessidades que se prendem, quer com o
alargamento de conhecimentos, quer com a busca pelo
desenvolvimento

de

novas

competências

pessoais

e

profissionais.
O ISAL disponibiliza um curso de preparação para a prova
de avaliação de capacidade para a frequência
do ensino superior por maiores de 23 anos.
Datas importantes:
-

Inscrição na Prova | até 31 de agosto de 2020

-

Realização da Prova | de 01 a 11 de setembro de 2020

-

Afixação de Resultados da Prova | 18 de setembro 2020

O Conselho Consultivo de Economia (CCE) foi criado pela
Resolução 211/2020 de 21 de abril de 2020 da Presidência
do Governo Regional, e é um órgão de consulta do
Secretário

Regional

da

Economia,

nos

domínios

da

definição, acompanhamento e avaliação da estratégia da

ISAL integra na
composição do Conselho
Consultivo
de Economia da RAM

política económica da Região Autónoma da Madeira. Ao
CCE compete, em geral, assegurar a participação das
estruturas representativas das áreas económicas regionais
na análise da estratégia e do desenvolvimento da política
económica

da

Administração
Conselho

Região.
e

Línguas

Consultivo

de

O

Instituto

integra

Superior

na

Economia

composição
como

de
do

membro

permanente.

O ISAL foi convidado a participar e integrar o debate do
Departamento de Economia, Gestão, Engenharia Industrial
e Turismo da Universidade de Aveiro (UA), no projeto de
I&D

‘ACTION

–

Turismo

acessível:

cocriação

de

experiências turísticas através de sistemas inteligentes com

ISAL participa no projeto
“ACTION –
Turismo Acessível”

base na Web’.
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