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1. NOTA INTRODUTÓRIA
A elaboração deste plano estratégico tem por base a larga experiência do ISAL no Ensino Superior,
que remonta aos anos 80.
A fim de atingir os seus objetivos, o ISAL tem uma necessidade imperiosa de proceder a avultados
investimentos em infraestruturas, tecnologia e formação contínua dos seus recursos humanos, bem
como a admissão de novos.
Como objetivo primeiro, para além da formação de alta qualidade, o ISAL visa, através dos
conhecimentos transmitidos, uma ligação mais direta e consistente ao mercado laboral e às reais
necessidades dos estudantes e da RAM (Região Autónoma da Madeira).
Objetivando o ISAL ser um instituto superior de excelência na área da gestão, continuará a
desenvolver, quer a nível de Licenciaturas, quer de Pós-Graduações e de Mestrados, ações que
permitam ao ISAL ter uma oferta formativa em todas as áreas, nomeadamente, empresarial, turismo
e hotelaria.
Considerando que o Turismo, na RAM, é fundamental para o desenvolvimento económico e social
da região, o ISAL deu e continuará a dar uma ênfase significativa às áreas de Turismo e Gestão
Hoteleira.
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2. CARACTERIZAÇÃO DA RAM
A Região Autónoma da Madeira, no que concerne ao número de habitantes, tem cerca de 300.000,
metade dos quais habitam no grande Funchal.
A nível do ensino realçamos a diferença abissal entre o número de jovens que se encontra inscrito
no ensino secundário e o número de jovens que ingressa no ensino superior, de acordo com o quadro
seguinte:

Fonte: DREM (2013). Madeira em Números 2012.

Estes indicadores permitem-nos concluir que estamos perante uma população com fraco interesse
pela aquisição de conhecimento a nível do ensino superior, e provavelmente mais vocacionada para
uma formação inserida numa oferta dirigida à qualificação profissional, que contribua para a
recuperação escolar e requalificação profissional, por forma a facilitar a sua intervenção na vida
ativa.
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Repartição do VAB por atividade (2012Pe)

Fonte: DREM (2013). Madeira em Números 2012.

Por outro lado, a Região Autónoma da Madeira apresenta um tecido empresarial onde predominam
empresas de muito pequena dimensão, cerca de 90%.
A atividade empresarial da RAM concentra-se essencialmente em quatro sectores que integram
mais de 80% dos estabelecimentos:


Comércio; Transportes; Alojamento e Restauração (32,1% do VAB);



Administração Pública, Saúde e Educação (22,2% do VAB);



Informação e Comunicação, Atividades Financeiras e Imobiliárias (15,4% do VAB);



Atividades de Consultoria, científicas e técnicas; Atividades Administrativas (12,4% do
VAB)
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As dinâmicas de emprego por ramos de atividade enfatizam o peso das atividades terciárias na
economia madeirense. De acordo com dados estatísticos relativos ao ano de 2012, a RAM manteve-se com especialização económica no ramo do Comércio, Alojamento, Restauração, Transportes e
Comunicações, sendo que cerca de 79,3% do emprego está alocado ao setor Terciário (comércio e
serviços), 14,9% ao Secundário e 12,3% ao Primário (Anuário Estatístico da RAM 2012, 2013: 135),
fruto da elevada presença do Estado e do terciário de natureza social na ocupação dos ativos
empregados e na sociedade madeirense, como um todo.

A análise de diversos indicadores estatísticos disponíveis indiciam uma trajetória de evolução futura
positiva para a RAM, não apenas pelo crescimento da atividade económica, mas também pela
tendência para uma maior qualificação e qualidade dos seus recursos humanos.

A RAM revela uma estrutura global de níveis de habilitações muito desfavorável no contexto das
regiões insulares da EU, caracterizada pelo peso reduzido do ensino superior através de uma taxa de
escolarização baixa (9,1%), por uma taxa de retenção e desistência no ensino básico na ordem dos
12,9% e por uma taxa de transição/conclusão do ensino secundário na ordem dos 75,8%, valores
ainda aquém dos registados pela média das regiões utilizadas para fins comparativos (Anuário
Estatístico da RAM 2012, 2013).

Segundo a mesma fonte, a taxa de desemprego em 2012 era de 17,5%, sendo a RAM a terceira região
do país com maior taxa de desemprego. A taxa de desemprego atingia de forma mais expressiva os
desempregados de longa duração (65%) e a população jovem entre os 15 e os 24 anos (49%), sendo
estas duas taxas as mais elevadas do país.
O recurso a diversos estudos regionais, permite-nos ainda aferir que a grande aposta ao nível da
formação, centra-se na qualificação dos recursos humanos, quer na componente de apoio ativo à
competitividade económica, quer na componente da coesão social.
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É, pois, emergente a importância do aumento da oferta, em particular na formação de técnicos
superiores profissionais, de acordo com o quadro seguinte, o qual espelha a síntese da dinâmica
estimada de criação de emprego por setor e síntese das necessidades de qualificação da RAM:
Setor

Projeção
Central

Inferior

Superior

Síntese das Necessidades de Qualificação

Setor com potencial de absorção de trabalhadores menos
qualificados e mais velhos. Necessidades limitadas, mas
8,1
-0,1
16,5
estratégicas, de novas qualificações de nível secundário e
superior (cerca de 20% do total).
Indústria e
Necessidades significativas de qualificações, quer para os novos
Energia
postos de trabalho que venham a ser criados, quer para a
4,2
-1,1
8,7
recomposição do stock de trabalhadores, face às exigências de
aumento da competitividade e manutenção do ritmo de
crescimento da produtividade.
Construção
Necessidades quantitativamente moderadas de qualificações de
0,2
-3,1
4,8
nível secundário e superior.
Comércio e
Dado o caráter estrutural do Turismo na Região, a produção de
Turismo
5,6
-3,9
27,5
qualificações adequadas de nível secundário e superior tem um
valor estratégico central na evolução da economia da RAM.
Informação e
Manutenção do nível de emprego neste setor que continuará
Comunicação
0,2
-0,6
1,1
contudo a ser, tendencialmente um setor que exigirá
qualificações de crescente complexidade e qualificação.
Financeiras e
Setor com boa capacidade de absorção de qualificações de nível
0,2
-0,1
1,4
Seguros
superior nas áreas da economia e gestão.
Atividades
Não é um setor que exija prioridade em termos da produção de
0,2
-0,1
0,5
Imobiliárias
qualificações.
Serviços às
Prioridade da oferta de qualificações, em particular na produção
2,7
-1,8
11,8
Empresas
de competência de nível pós-secundário.
Administraçã
Setor em perda que exige uma estratégia proactiva de
o Pública,
reconversão dos excedentários e de reorientação da oferta
-3,8
-15,1
8,2
Educação e
existente no ensino para outras atividades com dinâmica
Saúde
positiva de emprego.
Serviços
Setor onde há importante capacidade de qualificação de ativos
Pessoais
1,8
-3,1
11,6
com oportunidades de emprego que podem contribuir de forma
relevante para a qualificação da oferta turística.
Fonte: Atualização do Estudo Prospetivo dos perfis profissionais para o reforço da competitividade e produtividade
da economia regional (2014/2020).
Agricultura e
Pesca

Legenda: A projeção central foi a considerada como mais provável, condicional à informação
existente e à trajetória de covariação do VAB, do Emprego e da Produtividade real aparente para
cada setor. Os valores extremos (superiores e inferiores) constituem possibilidade, cuja
probabilidade foi possível quantificar.

O quadro anterior permite-nos identificar os focos sectoriais de competitividade onde se encontram
as maiores necessidades de qualificação, das quais destacamos: Agricultura e Pescas (8,1), Comércio
e Turismo (5,6), Indústria e Energia (4,2), Serviços às Empresas (2,7), Serviços Pessoais (1,8),
Informação e Comunicação (0,2) e Financeiras e Seguros (0,2).
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3. ISAL
Em 1984, a Secretaria Regional da Educação da Região Autónoma da Madeira concedeu autorização
de funcionamento a este Instituto, nascendo assim a primeira instituição privada com cursos póssecundários na Região. A criação e o funcionamento do ISAL encontram-se autorizados pelo
Ministério competente que, em 1989, reconheceu o Instituto Superior de Administração e Línguas
(Portaria n.º 801/89), aprovou os seus planos de estudos de ensino superior particular e procedeu
ao reconhecimento do valor dos diplomas conferidos pelos cursos ministrados.

Em 2005, o ISAL recebeu autorização de funcionamento para a sua primeira licenciatura. Pela 1ª vez
na Região Autónoma da Madeira, é criada uma Licenciatura em Turismo. O ano letivo de 2007/2008
marca mais uma viragem, todos os cursos superiores que o ISAL desenvolvia, “Gestão de Empresas”,
“Turismo” e “Organização e Gestão Hoteleira”, foram aprovados e reconhecidos como licenciaturas,
pelo Ministério da Ciência e Ensino Superior (Despacho nº2457/2007, 19 de Fevereiro) em
conformidade com o Processo de Bolonha.

O ISAL, desde 2006, na linha de continuidade com a sua principal vocação – o Ensino Superior – e no
âmbito da sua política de convergência com as necessidades regionais, tem desenvolvido pósgraduações nas seguintes áreas: “Gestão de Serviços de Saúde e Instituições Sociais”, “Gestão de
Recursos Humanos”, “Gestão”, “Gestão e Políticas Públicas”, “Auditoria e Controlo de Gestão”,
“Direção Hoteleira”, “Banca, Seguros e Mercados Financeiros”, e “Qualidade, Ambiente e HACCP”,
entre outras.

No plano da formação profissional e face ao papel preponderante que o ISAL tem na área do saber,
este instituto desenvolveu projetos na vertente dos cursos de especialização tecnológica (CET),
formação pós-secundária não superior que visaram conferir qualificação profissional, inicialmente
de nível 4 e posteriormente de nível 5, os quais foram de grande pertinência para a RAM. Primeiro,
pela carência que se verificava em pessoal tecnicamente qualificado em determinadas áreas, e em
segundo, pelo facto do Processo de Bolonha vir agilizar as equivalências através dos créditos
atribuídos às unidades de formação.
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Porque os CET foram uma resposta cabal num contexto cada vez mais exigente ao nível de
qualificações e de diferentes especializações de carácter técnico e tecnológico, o ISAL solicitou junto
da Direção Geral do Ensino Superior, o registo dos seguintes Cursos de Especialização Tecnológica
(CET):
•

CET em Gestão Administrativa de Recursos Humanos (Despacho nº 2863/2010, de 12 de
fevereiro);

•

CET em Técnicas de Turismo Ambiental (Despacho nº 2864/2010, de 12 de fevereiro);

•

CET em Gestão Comercial (Despacho nº 17994/2010, de 2 de dezembro);

•

CET em Secretariado de Direção e Comunicação Empresarial (Despacho nº 3060/2011,
de 14 de fevereiro);

Com a publicação do Decreto-Lei nº 43/2014, de 18 de março e sendo um dos objetivos centrais da
política de ensino superior, melhorar a adequação da oferta educativa em dois eixos fundamentais
como a diversidade da procura e as necessidades das regiões em quadros qualificados, o ISAL
valorizando o investimento feito até à presente data e beneficiando da capacidade formativa já
instalada na instituição, propôs-se responder ao novo desafio através da criação de Cursos Técnicos
Superiores Profissionais (CTeSP), contribuindo desta forma para alargar e diversificar o leque da
oferta do ensino superior na Região Autónoma da Madeira (RAM), atendendo quer às reais carências
da RAM, quer às expectativas de jovens e adultos e, em particular, jovens provindos do ensino
secundário profissional.

O ISAL registou os seguintes Cursos Técnicos Superiores Profissionais:


Gestão Administrativa de Recursos Humanos;



Gestão Comercial e de Marketing;



Organização e Gestão de Eventos;



Gestão Hoteleira e Alojamento;



Gestão Financeira e Contabilidade;



Informação e Animação Turística;



Gestão de PME e Empreendedorismo.
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3.1. Princípios Gerais
Princípios gerais de funcionamento:


Independência em relação a qualquer força ou instituição política, social, económica ou
religiosa;



Autonomia científica, pedagógica e cultural;



Incremento e aprofundamento das relações com as empresas e outras organizações, por
forma a tornar eficaz e eficiente o ensino ministrado e a investigação científica realizada;



Colaboração e intercâmbio com instituições congéneres, nacionais e estrangeiras;



Permanente adequação às necessidades científico ou técnicas da Região Autónoma da
Madeira (RAM.).

3.2. Autonomia científica, pedagógica e cultural
Os planos de estudos, o objeto das unidades curriculares e os programas dos cursos, bem como os
métodos e as técnicas pedagógicas utilizadas, são próprios do ISAL, que por eles assume inteira
responsabilidade, gozando os professores e estudantes de liberdade intelectual nos processos de
ensino e de aprendizagem.
O programa de formação e de iniciativas culturais é definido pelo ISAL através de uma cultura de
sustentabilidade, assente em práticas inovadoras que promovam a eficiência, a competitividade, a
participação, a coesão, a complementaridade dos saberes e que valorizem uma abertura à sociedade
e uma política ativa de transferência de conhecimentos e de inovação.
É sobre os órgãos Técnico-Científico e Pedagógico do ISAL que recai prioritariamente a
responsabilidade pelo exercício e defesa da sua autonomia científica, pedagógica e cultural.

3.3. Objetivos Estatutários


Formar gestores e quadros técnicos superiores, preparados científica e tecnicamente para
o exercício de funções na empresa e outras organizações;



Promover o aperfeiçoamento permanente de gestores e quadros técnicos das empresas e
outras organizações, através da conceção e execução de cursos de curta e longa duração e
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de programas de formação nas empresas e outras organizações, preparados de acordo
com as necessidades reais e específicas destas;


Efetuar investigação fundamental e aplicada nos domínios das ciências e técnicas de
gestão e do turismo;



Prestar serviços à comunidade e de apoio ao desenvolvimento;



Fomentar a cooperação e o intercâmbio cultural, científico e técnico com instituições
congéneres, nacionais e estrangeiras;



Divulgar os conhecimentos e as inovações científicas relativas à gestão;



Contribuir, no âmbito da gestão do turismo, para a cooperação internacional e para a
aproximação entre os povos;



Responder à formação ou aperfeiçoamento dos quadros técnicos e gestores da empresa
ou outra organização, na área da gestão e do turismo.

3.4. Linhas de Orientação
O ISAL prosseguirá os objetivos enunciados no número anterior tendo em vista:


O constante aperfeiçoamento da sua atividade, tanto no domínio da investigação e do
ensino como no da formação permanente em gestão e turismo, por forma a aprofundar e
consolidar a sua natureza de escola superior de gestão e turismo em ligação direta e
dinâmica com as empresas e demais organizações, num quadro de referência nacional e
internacional, designadamente no espaço europeu de ensino superior;



A preparação humana, científica e técnica dos seus estudantes e demais participantes
através de ações e cursos de formação, estimulando a formação intelectual e profissional, o
espírito de inovação e abertura em relação à mudança e a capacidade de interpretar e
intervir criticamente na comunidade onde se insere a empresa ou organização onde venham
a prestar a sua atividade, assegurando as necessárias condições de acesso à aprendizagem
ao longo da vida.

3.5. Missão
A missão do ISAL é formar profissionais de excelência nas áreas da gestão e turismo, aliando o saber-fazer às necessidades dos estudantes e da RAM, assim como à universalidade do conhecimento.
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3.6. Visão
Ser um instituto superior de referência regional, alargando o seu raio de ação, atraindo estudantes
estrangeiros para que na Madeira tenham uma formação superior de qualidade.

3.7. Fatores de diferenciação
O ISAL é a mais antiga instituição de ensino superior da ilha da Madeira e o único politécnico da
região, nas suas áreas de intervenção. Todos os docentes têm uma forte vertente prática, dado que
o objetivo do ensino politécnico é o Saber-fazer.
Desta forma, o ISAL alia dois vértices fundamentais: O conhecimento e a experiência profissional.
As vantagens passam por:





Ligação às atividades profissionais e empresariais
Forte ligação às empresas e instituições da Região
Relacionamento dos cursos do ISAL com as necessidades da Região
Melhor integração na vida ativa

Com o “Polo de Emprego”, o ISAL possibilita:





Apoiar os jovens na procura de emprego e na posterior integração profissional;
Informar e orientar os jovens que pretendam prosseguir os estudos;
Recolher e divulgar ofertas de emprego e formação;
Promover a ligação entre o ISAL e o meio empresarial.

O ISAL é o único instituto superior da RAM que disponibiliza uma Licenciatura em Turismo. A
acrescer, a oferta de licenciaturas é em regime pós-laboral, o que permite o desenvolvimento de
competências e saberes de uma parte da população que já trabalha, que de outra forma não poderia
prosseguir os seus estudos. Outro fator de diferenciação é o facto de quase toda a oferta contar com
a vertente de estágio nos seus cursos, o que privilegia a ligação ao mundo empresarial e ao mercado
de trabalho. Desta forma, a taxa de empregabilidade é elevada, consequência da qualidade do ensino
do ISAL.
Mesmo a nível da formação pós-graduada, a oferta é igualmente em regime pós-laboral, pois é
dirigida a trabalhadores ativos que, desta forma, poderão evoluir na sua carreira profissional dentro
ou fora da organização onde já trabalham. Esta oferta conta com um corpo docente multidisciplinar,
de referência nacional e regional, que combina a vertente académica com a vertente profissional,
como em todas as ofertas formativas do ISAL.
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3.8. Pilares
SER LÍDER E INOVAR:


1.ª Instituição de Ensino Superior na região;



Licenciaturas únicas na região;



Pós-Graduações únicas e com enquadramento no tecido empresarial regional;



Capacidade de Adaptação: Alteração das licenciaturas para o regime pós-laboral;



Aprovação de 7 Cursos Técnicos Superiores Profissionais – 1.ª instituição regional a obter
aprovação.

QUALIDADE DE EXCELÊNCIA
O nosso principal pilar é a qualidade da formação desenvolvida. Desde as ações de formação, às
licenciaturas e às pós-graduações, a nossa qualidade é reconhecida pelos alunos, pelas empresas e
pela Região.
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4. RECURSOS
4.1. Humanos / Organizacionais
O ISAL conta com uma equipa, docente e não docente, pluridisciplinar e altamente qualificada, quer
do ponto de vista académico, quer do ponto de vista profissional. Desta forma, a equipa do ISAL
conta com alguns colaboradores que se mantêm desde a sua génese, assim como novos elementos
que consolidam e diversificam a capacidade de desenvolver com qualidade os atuais e novos
projetos.

4.2. Económico – Financeiros
O ISAL é eficiente em termos de gestão administrativa e financeira, sendo os seus compromissos
cumpridos e apresentando uma autonomia financeira confortável.
A instituição é sólida financeiramente e apresenta indicadores financeiros que lhe auferem a sua
sustentabilidade a médio prazo.

4.3. Infraestruturas
Em termos de infraestruturas, o ISAL dispõe de instalações próprias, modernas e adequadas ao
desenvolvimento do ensino superior, contemplando espaços de apoio aos estudantes.
No que diz respeito ao normal decurso das aulas, possui um auditório, uma sala de informática, 10
salas, um jardim, áreas de convívio, áreas de estudo e destacamos a internet sem fios por todo o
edifício.
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4.4. Recursos Pedagógicos e Didáticos
No que se refere a material pedagógico, todos os estudantes terão à sua disposição todo o tipo de
material pedagógico ou outros que se revelem necessários para a eficácia do processo de ensino.
A biblioteca da instituição disponibiliza o acervo bibliográfico fundamental no âmbito das temáticas
sobre as quais incidem as diversas intervenções formativas. Este encontra-se ao dispor de todos os
estudantes e docentes que o solicitem, para além de ser um instrumento de suporte teórico
fundamental para o estudo por parte dos estudantes. Sempre que solicitado, quer pelos docentes
quer pelos discentes, e de acordo com a sua pertinência, são adquiridos outros recursos didáticos
que promovam a eficácia do ensino.
Há uma aposta contínua na melhoria das condições educativas dos alunos, a nível de materiais
didáticos, do acervo bibliográfico e das instalações, contribuindo para o aumento do património.
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5. ANÁLISE DO CONTEXTO
5.1. Licenciaturas
Temos tido ao longo dos últimos 25 anos uma evolução favorável do número de licenciados.
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5.2. Ingresso Maiores de 23 Anos
Ao longo dos últimos 7 anos o ISAL tem conseguido garantir através dos maiores de 23 anos, uma
média superior a 14 alunos.
No ano de 2015/2016, conseguimos atingir o dobro das inscrições do ano anterior. Sendo este
número de 28 alunos, o maior registado nos últimos 7 anos.

INGRESSO MAIORES DE 23 ANOS
Evolução de 2008/09 a 2015/06
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O curso que regista uma maior afluência tem sido o de Gestão de Empresas, ultrapassando a barreira
dos 50%. Sendo que os restantes cursos mantêm-se na ordem dos 10%.
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Contabilidade e
Finanças
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5.3. Cursos de Especialização Tecnológica –
Prosseguimento de estudos nas Licenciaturas
CET´S -PROSSEGUIMENTO DE ESTUDOS
Por Licenciatura
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5.4. Pós-Graduações
A nossa oferta formativa tem vindo a aumentar significativamente, no último ano foram realizadas
3 ações:



Pós Graduação em Gestão;



Pós Graduação em Gestão de Recursos Humanos;



Pós Graduação em Gestão de Serviços de Saúde e Instituições Sociais.

No último ano, concluíram 52 alunos, distribuídos por essas três pós-graduações.

Evolução dos Pós Graduados
2007-2015
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DIPLOMADOS NAS PÓS GRADUAÇÕES
POR CURSO
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31%
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6. ESTRATÉGIA
1.º CICLO - LICENCIATURAS
A estratégia do ISAL para os cursos de 1º ciclo, e até 2020, é de manter as suas atuais licenciaturas
de Gestão de Empresas, Organização e Gestão Hoteleira e Turismo, e avaliar a inserção de uma nova
licenciatura em área a definir.
Os planos curriculares de todas as licenciaturas serão reavaliados e alterados no que se considere
fundamental, de acordo com as necessidades da RAM e as exigências da A3ES.
Todas as licenciaturas se manterão em regime pós-laboral, com a perspetiva de serem
disponibilizadas também em regime diurno.

PÓS-GRADUAÇÕES
O ISAL tem como objetivo aumentar progressivamente a sua oferta de cursos de pós-graduação e
estudos avançados, de modo a ter, a partir de 2016, de 20% a 25% dos seus estudantes neste tipo
de cursos.
De modo a estar ligado às necessidades e às tendências do mercado, existe a constante análise de
indicadores, culminando na reestruturação das pós-graduações ou na criação de novas ofertas
formativas, como é o caso da Pós-Graduação em Empreendedorismo que será lançada em 2016.

2.º CICLO - MESTRADOS
Faz parte da estratégia do ISAL garantir o prosseguimento de estudos dos seus antigos alunos,
através de oferta formativa ao nível do 2.º Ciclo de Ensino Superior, mas estando atentos a outros
interessados.
Pelo sucesso das edições anteriores da Pós-graduação de Gestão de Serviços de Saúde e Instituições
Sociais, o ISAL pretende contribuir para o prosseguimento de estudos dos interessados nesta área,
pelo que será seu objetivo a criação de um Mestrado em Gestão de Saúde em parceria com uma
instituição de ensino vocacionada para a área da saúde.
A criação de um Mestrado em Gestão e na área do Turismo.
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CTESP – CURSO TÉCNICO SUPERIOR PROFISSIONAL
Com a publicação do Decreto-Lei nº 43/2014, de 18 de março que prevê a criação de um novo tipo
de formação – Curso Técnico Superior Profissional (CTeSP) – o ISAL propôs-se responder a este novo
desafio através da criação de 7 cursos.
Esta nova oferta formativa pretende ser uma plataforma de acesso ao ensino superior, permitindo a
continuidade do plano de estudos nas licenciaturas do ISAL.
O ISAL perspetiva dar sequência às aprovações pela DGES dos CTeSP atrás referenciados, de uma
forma consistente e com o objetivo desses alunos ingressaram nas licenciaturas do ISAL.

ALUMNI ISAL
O ISAL continuará a desenvolver o seu projeto “ALUMNI ISAL” com o intuito de manter a ligação dos
seus antigos alunos com o instituto, na perspetiva da formação ao longo da vida e da atualização de
informação e de conhecimentos.

RECURSOS
O ISAL manterá a sua política no que toca à adequação dos recursos às suas necessidades e
crescimento, nomeadamente recursos físicos, humanos e financeiros.

INTERNACIONALIZAÇÃO
Com o objetivo de desenvolver esta área, e no que toca à captação de estudantes internacionais, o
ISAL irá criar um regulamento próprio, um guia de ajuda à candidatura e à criação de vagas
destinadas aos mesmos.
Irá também levar a cabo algumas iniciativas, marcando presença em eventos internacionais, quer a
nível individual, quer a nível associativo.
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PROGRAMA ERASMUS+
O Programa Erasmus+ assume-se como uma excelente forma de potenciar a mobilidade de
Docentes, Discentes e colaboradores.
Em termos estratégicos, o ISAL irá desenvolver o programa cativando alunos estrangeiros através
dos protocolos estabelecidos ou a estabelecer com as congéneres estrangeiras, de modo a que a
mobilidade seja uma realidade crescente no ISAL, tanto a nível de estudantes, como docentes e
outros profissionais do ensino superior.

RESPONSABILIDADE SOCIAL
É universalmente aceite a necessidade da responsabilidade social em todas as organizações. O ISAL
irá criar as ações necessárias para desenvolver e consolidar o enquadramento social na RAM,
perspetivando, por um lado a abertura do seu espaço e conhecimento à sociedade civil e por outro
lado, através de ações concretas de caráter social, não só para os nossos alunos, como para a
comunidade em geral.

INCENTIVO AOS ESTUDANTES
Devido à atual conjuntura económica, o ISAL pretende incentivar a continuação dos estudantes que
apesar de alguma dificuldade financeira, pretendam prosseguir os seus estudos. De modo a facilitar
a progressão dos seus estudos, será criado o regime de estudante a tempo parcial e um regime
especial de pagamentos para estudantes do mesmo agregado familiar.
A modalidade de estudante a tempo parcial também irá permitir que o estudante possa realizar a
licenciatura à sua medida, em termos académicos.

Parecer Favorável em Conselho Pedagógico de 28 de setembro 2016
Aprovado em Conselho Técnico-Científico a 29 de setembro 2016
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