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ISAL assinala 10 anos de
cooperação Erasmus+

No ano de 2010 o ISAL, num contexto de cooperação e
internacionalização realizou uma parceria de mobilidade
internacional através da Carta Erasmus para o Ensino
Superior (CESS). Erasmus significa European Region
Action Scheme for the Mobility of University Students ou
seja Plano de Ação da Comunidade Europeia para a
Mobilidade de Estudantes Universitários.

De acordo com a Comissão Europeia “A CEES
proporciona um quadro geral de qualidade para as
atividades de cooperação europeia e internacional das
instituições de ensino superior no âmbito do
Erasmus+.”. E traduz-se num requisito prévio para todas
as instituições de ensino superior puderem participar na
componente de modalidade individual dos seus
docentes, discentes e STAFF.

Ao longo destes 10 anos, o ISAL, no âmbito do
programa ERASMUS+ (nas suas 3 Cartas) estabeleceu
diversas parcerias com diversas instituições de ensino
superior europeias, neste momento 32 parcerias,
distribuídas por 14 países europeus (os países com
mais universidades parceiras são Espanha, Itália,
Polónia e República Checa). As parcerias têm como
principal objetivo a mobilidade de alunos, graduados,
docentes e colaboradores, procurando elevar a
qualidade e reforçar a dimensão Europeia do Ensino
Superior, partilhar boas praticas educativas,
pedagógicas e culturas, contudo, não se cinge a estes
objetivos tendo como grande missão também a
realização de projetos científicos e de investigação. 



A Ponte Editora, empresa sediada na StartUp
Madeira e proprietária do grupo de publicações
científicas, recebe a partir deste mês março um
conjunto de alunos da Licenciatura em Gestão de
Empresas do Instituto Superior de Administração e
Línguas (ISAL), para realizar estágios curriculares.
“Estes estágios resultam de um protocolo de
colaboração entre as duas instituições, celebrado
no final do ano transato. O protocolo celebrado visa
a realização destes estágios dirigidos às áreas do
marketing e da comunicação com o intuito de
aproximar o grupo editorial dos jovens discentes e
de toda a comunidade académica e promover a
investigação científica”, esclarece uma nota enviada
à redação.
Luís Sardinha, coordenador geral da Ponte Editora,
ressaltou a importância de se “estabelecer novas
sinergias com esta instituição do ensino superior
para a realização de estágios curriculares e
profissionais, cujo principal objetivo é aproximar o
meio académico ao universo empresarial motivando
os jovens estagiários a dinamizar o espaço e a
desenvolver as suas competências nos domínios do
marketing turístico e da comunicação”.
Já Sancha de Campanella, vice-diretora geral do
ISAL, apontou que “esta parceria com a Ponte
Editora e com A Pátria, acompanha os objetivos
estratégicos do ISAL, de promover a investigação e
o pensamento científico junto da comunidade
académica”, acrescentando que "os estágios nas
áreas da Gestão, Marketing e Comunicação
constituem uma oportunidade para as
aprendizagens, especialmente para os mais jovens
e ser fórum aglutinador de pensamento científico,
possibilitando o estabelecimento de novas sinergias
com agentes económicos e profissionais do setor
editorial e do espaço lusófono".
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Estágios a Alunos do ISAL
Alunos Erasmus+

No dia 12 de março o ISAL | Instituto Superior de
Administração e Línguas, deu as boas-vindas aos
alunos Erasmus+ que vão frequentar várias
unidades curriculares do 2º semestre.

Estágios Curriculares
No começo deste 2º semestre, a 01 de março de
2021, iniciou-se o período de estágios curriculares
para os alunos dos terceiros anos do Curso
Superior de Turismo, do Curso Superior de Gestão
de Empresas e do Curso Superior de Organização
e Gestão Hoteleira.
Os 79 alunos ficaram colocados em mais de 54 
 empresas da Região Autónoma da Madeira, sendo
que 6 desses alunos, devido ao situação
Pandémica, estão a elaborar Projetos.


