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1. INTRODUÇÃO
O presente relatório anual referente ao ano letivo 2020/2021 dá
cumprimento ao Artigo 159.º do Regime Jurídico das Instituições de Ensino
Superior, aprovado pelo Lei 62/2007 de 10 de setembro, o qual impõe às
instituições de Ensino Superior a elaboração de um Relatório Anual das
suas atividades que contenha:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Do grau de cumprimento do plano estratégico e do plano anual;
Da realização dos objetivos estabelecidos;
Da eficiência da gestão administrativa e financeira;
Da evolução da situação patrimonial e financeira e da
sustentabilidade da instituição;
Dos movimentos de pessoal docente e não docente;
Da evolução das admissões e da frequência dos ciclos de estudos
ministrados;
Dos graus académicos e diplomas conferidos da empregabilidade
dos seus diplomados;
Da internacionalização da instituição e do número de estudantes
estrangeiros;
Da prestação de serviços externos e das parcerias estabelecidas;
Dos procedimentos de autoavaliação e de avaliação externa e seus
resultados.
Da produção e partilha de conhecimento científico

O ano letivo 2020/2021 pautou-se por um período marcado pela
pandemia Covid-19, com intensas mudanças nos métodos e forma de
ensino, onde estiveram presentes diversos períodos de confinamento
obrigatório.
Atendendo a esta situação emergência de saúde pública de âmbito
internacional, declarada pela Organização Mundial de Saúde, o Instituto
Superior de Administração e Línguas aplicou diversas medidas para
minimizar o seu impacto.
O ISAL elaborou, aprovou e apresentou um plano de contingência no dia
11 de março de 2020 e readaptou-o diversas.
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 (suspensão, teletrabalhos, mudança de
estágio para projeto). As decisões foram de encontro às recomendações
e indicações por parte do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino
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Superior, das quais se salienta a suspensão física das atividades
extracurriculares. As instituições científicas bem como os serviços das
instituições de ensino superior permaneçam abertas e 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. 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 positivo.
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2. GRAU DE CUMPRIMENTO DO
PLANO ESTRATÉGICO E DO
PLANO ANUAL
O plano estratégico em vigor, convenciona prioridades estratégicas que
concretizam e atualizam a missão e a valorização desta instituição de
ensino superior.
A estratégia do ISAL está assente em diversos vetores, tais como:
Manutenção das

atuais licenciaturas

Adequação dos
seus

Internacionalização

e criação de uma

recursos às sua

e Erasmus+

nova

necessidade

Criação 2º Ciclo de

Criação de novas

Incentivos aos

Estudos

Pós Graduações

Alunos

Responsabilidade
Social

De acordo com estas prioridades, o ISAL, continuou a sua política de
contratação de Docentes com o Grau de Doutor e incentivo na
obtenção de tal Grau pelos seus docentes, pois só com um corpo
docente estável e qualificado pode manter as suas atuais licenciaturas e
criar um 2º Ciclo de Estudos.
O ISAL cumpriu com o determinado no plano estratégico e no plano
anual através de ações pautadas por critérios de rigor e exigência, tendo
em vista uma melhoria permanente da qualidade do ensino ministrado,
enquadrando os seus discentes numa formação marcadamente
politécnica e inserida no contexto da Região Autónoma da Madeira
(RAM).
O ISAL encontra-se a elaborar um novo plano Estratégico.
Foram incentivas as políticas de internacionalização e investigação.
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Existiu igualmente, em todos os procedimentos, a aposta numa cultura
de qualidade, que se quer cada vez mais na organização, e prática
letiva ao nível dos diferentes agentes intervenientes no processo.
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3. REALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS
ESTABELECIDOS
O grau de qualificação do corpo docente das licenciaturas encontra-se
em evolução, com o objetivo de cumprir todos os rácios legais e garantir
a qualidade do ensino ministrado. A Instituição tem vindo a motivar e
financiar cada vez mais os docentes na realização de Doutoramentos e
na obtenção do Título de Especialista, entre outros, encontrando-se neste
momento 5 docentes em programas doutorais, e um docente com o seu
Doutoramento finalizado.
Por outro lado, o ISAL apresenta um regime de serviço do corpo docente
maioritariamente a tempo integral, demonstrando o esforço da
Instituição. A insularidade e a existência de apenas três cursos na oferta
formativa da Instituição constituem constrangimentos à vontade da
Instituição na melhoria do número de doutores e especialistas vinculados
a tempo integral. De Salientar que neste ano não abrimos o 1º ano do
Curso de Organização e Gestão Hoteleira, por o mesmo não ter passado
na acreditação da A3es. Contudo reabrimos o Curso Superior de Gestão
de Empresas, o qual foi acreditado por 6 anos.
Desenvolver a capacidade de inovação e de análise crítica e ministrar
conhecimentos científicos e suas aplicações com vista ao exercício de
atividades profissionais, nas diferentes áreas, implica investir seriamente
não só na formação dos docentes, como na articulação / atualização
dos conteúdos programáticos e ainda, no acompanhamento constante
dos docentes relativamente ao desenvolvimento desses conteúdos.
O acompanhamento dos docentes inseriu-se igualmente na
organização escolar, mediante a realização de reuniões frequentes;
mediante o incentivo ao cumprimento dos programas, a análise aos
sumários registados, a calendarização de aulas de reposição em contra
horário quando se verifiquem faltas de docentes, entre outras.
A realização frequente de reuniões de docentes por Curso e
Departamento, visaram proporcionar num trabalho conjunto que a todos
beneficiasse, dele resultando alterações/atualizações de alguns
conteúdos programáticos nos três cursos do ISAL, tendo sido as propostas
submetidas à apreciação e aprovação dos docentes e Conselhos
Pedagógico e Técnico-Científico.
A difusão dos cursos tem sido efetuada através de diversos tipos de
publicidade, tais como, spots publicitários, inserções em diários regionais
e revistas temáticas. Os cursos são também apresentados aos finalistas
das escolas do ensino secundário em sessões promovidas para o efeito,
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sendo distribuídos folhetos informativos e afixados posters alusivos nas
referidas escolas. Contudo, no ano 2020 e 2021 foram suspensas as visitas
às escolas em virtude da pandemia COVID-19
O ISAL apresenta um esforço notório em criar uma presença digital sólida
que permite veicular a informação tanto para a comunidade
académica, como em geral.
O conhecimento dos programas relacionados com os cursos é
generalizado e, sempre que necessário, são atualizados a fim de
incrementar a qualidade do curso.
Ao nível da promoção e divulgação dos cursos e oferta formativa, as
atividades programadas (e.g., “OpenDay”) foram cancelas devido à
situação de pandemia provocada pela COVID-19.
No contexto das suas políticas sociais, o Instituto Superior de
Administração e Línguas | ISAL, organiza o dia do Orientador. Consciente
que, os Psicólogos, nas escolas, juntamente com os colaboradores
administrativos e professores orientadores, assumem um papel
preponderante na orientação e rumo académico de cada aluno, numa
sessão aberta o ISAL procura disponibilizar informação atual e pertinente
que permita orientar os alunos/utentes para o ensino e carreira de
sucesso. No contexto da pandemia este evento foi efetuado on-line
através de zoom.
Foram criadas novas parcerias para a realização do programa
ERASMUS+, tendo sido dinamizada a mobilidade de docentes, discentes
e staff.
Foi realizada a Semana de acolhimento do ano letivo durante a semana
de 13 a 16 de Outubro 2020.
O ISAL continuou com a política de no 2º semestre ter um adia aberto à
comunidade, o chamado open day, os quais foram realizados em 26 de
maio, 9 de junho, 30 de junho e 7 de julho de 2021.
O já tradicional dia do orientador foi realizado a 19 maio de 2021 em
formato zoom.
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4. EFICIÊNCIA DA GESTÃO
ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Todos os compromissos contraídos pelo ISAL foram cumpridos.
A autonomia financeira do ISAL é altamente confortável e apresentou os
seguintes rácios:




Ano de 2019 = 91,55%
Ano de 2020 = 89,36‰
Ano 2021 = 92.8%
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5. EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO
PATRIMONIAL E FINANCEIRA E
DA SUSTENTABILIDADE DA
INSTITUIÇÃO
O ISAL registou um acréscimo nos capitais próprios de 12.055 Euros,
relativamente a 2020, situando-se em 1.795.364,40 Euros.
No ano 2021, o ISAL apresentou um resultado líquido positivo de 12.055€
e o seu volume de negócios foi de 730.380€, o que significa um aumento
relativamente ao ano anterior.
Houve um significativo esforço na contenção de custos e
aproveitamento dos recursos de forma a manter a linha de sucesso e a
viabilidade económica da instituição.
A política financeira do ISAL permite à mesma enfrentar com serenidade
a crise pandémica e a crise económica e social que se avizinha,
garantindo o futuro com segurança.
É política seguida pelo ISAL de não distribuir lucros há mais de 20 anos.
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6. MOVIMENTOS DE PESSOAL
DOCENTE E NÃO DOCENTE
O ISAL tem vindo a motivar e financiar cada vez mais os docentes na
realização de Doutoramentos, na obtenção do Título de Especialista e
também na realização de estudos de investigação científica, entre
outros. Por outro lado, a Instituição tem vindo a contratar docentes a
tempo integral para os cursos. A insularidade e a existência de apenas
dois cursos na oferta formativa da Instituição constituem
constrangimentos à vontade da Instituição na melhoria do número de
doutores e especialistas, vinculados a tempo integral.
Existiu um investimento no corpo docente, aumentou-se o número de
docentes doutores, com a consequente descida dos docentes com
apenas o grau de licenciado.
O corpo docente, em geral, denota qualidade suficiente para assegurar
consistência científica e técnica dos cursos. Trata-se de um corpo
docente composto na sua maioria por professores experientes que há
vários anos lecionam as unidades curriculares que constam dos cursos.
Este corpo docente é caracterizado essencialmente por conter no seu
seio especialistas das áreas dos cursos do ISAL, correspondendo à visão
pratica dos cursos.
O pessoal técnico e administrativo afeto aos cursos revela ser em número
suficiente, variado e de qualidade, alguns ligados igualmente à
docência na Instituição.
O índice de assiduidade dos professores é o adequado, cumprindo-se,
na sua generalidade, o número de aulas previsto para cada unidade
curricular. De salientar que os programas são normalmente cumpridos na
íntegra, dispondo os docentes, caso necessário, de aulas extras para
conclusão do programa, revisões ou esclarecimento de dúvidas. Os
docentes têm também a possibilidade de repor aulas não lecionadas ou
substituir algum docente que não possa comparecer em determinado
dia. Deste modo é assegurado aos alunos o cumprimento da carga
horária diária.
Dois docentes do ISAL, já detentores do título de especialista concedido
pelo Conselho técnico Científico do ISAL, e um outro docente
submeteram trabalhos profissionais nos termos do DL 206/2009 de 31 de
agosto de 2009, para obtenção do Título de Especialista:



Nelson Abreu – Instituto Politécnico do Cavado e Ave
Ricardo Faísca – Instituto Politécnico de Leiria
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Tiago Oliveira – Instituto Politécnico de Leiria

A docente Luz Silva defendeu com satisfação o seu trabalho profissional
obtendo o grau de especialista.

Ano letivo 2019/2020
PESSOAL DOCENTE DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO POR CATEGORIA E
TÍTULO ACADÉMICO
Designações das categorias dos docentes no
estabelecimento
Graus e títulos
académicos

Total de
docentes
Assistente

Professor
Adjunto

Professor
Convidado

DOUTOR

00

02

04

06

ESPECIALISTA

01

0o

00

07

MESTRE

03

02

00

04

LICENCIADO

05

00

00

03

TOTAL

9

04

04

18

Quadro 1 - PESSOAL DOCENTES POR CATEGORIA E TÍTULO ACADÉMICO
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7. EVOLUÇÃO DAS ADMISSÕES
E DA FREQUÊNCIA
Dos ciclos de estudos ministrados
No ano letivo em análise, a oferta de cursos foi lançada em horário diurno
e pós-laboral por forma a permitir, a quem já está integrado no mercado
de trabalho, a possibilidade de encontrar resposta para as suas legítimas
expectativas de aumento de nível de preparação e qualificação.
Os ciclos de Estudos foram todos lançados em regime noturno.
Manteve-se o número de vagas dos anos anteriores para abertura dos
dois ciclos de estudos do ISAL Acreditados, vagas definidas
criteriosamente, de forma a responder às necessidades sociais do meio e
a não exceder a capacidade de absorção dos futuros diplomados.
As admissões têm sido consentâneas com a media nacional,
consequência da crise que atravessa o Ensino Superior.
4%

Verificamos uma diminuição dos ingressos relativamente ao ano letivo de
2019/2020 (245), o que se justifica pelo facto de não ter aberto o 2º ano
do Curso de Gestão e o Curso Superior de Organização e Gestão
Hoteleira ter cessado
No ano letivo 2020/2021, o ISAL contou com 203 discentes inscritos em 3
(três) licenciaturas, conforme distribuição constante do quadro:
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Ano letivo 2020/2021

CICLO DE ESTUDOS

1º ANO

2ºANO

3ºANO

TOTAL

Turismo

29

22

32

83

Organização e
Gestão Hoteleira

-

21

23

44

Gestão de
Empresas

43

-

33

76

TOTAL

72

43

88

203

Quadro 2 - INSCRIÇÃO DOS DISCENTES POR CURSO E ANO LETIVO

Não obstante dos números apresentados em dezembro de 2020 no
Raides e representados no quadro anterior, no final do ano letivo, os
cursos contavam com os seguintes alunos:
Ano letivo 2020/2021

CICLO DE ESTUDOS

1º ANO

2ºANO

3ºANO

TOTAL

Turismo

28

22

32

82

Organização e
Gestão Hoteleira

-

21

23

44

Gestão de
Empresas

38

-

33

71

TOTAL

67

43

88

197

Quadro 3 - INSCRIÇÃO DOS DISCENTES POR CURSO E ANO LETIVO (informação obtida
em junho de 2021)

Esta variação está relacionada com os discentes que após a inscrição no
ano letivo, optam por desistir da sua inscrição. As justificações
apresentadas variam desde inscrição noutra instituição de ensino
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superior, falta de orientação vocacional ou mesmo ingressar no mercado
de trabalho.

Página 13 de 63

RELATÓRIO ANUAL 2020/2021

DESISTÊNCIAS
No ano letivo 2020/2021, os Cursos Superiores tiverem 6 desistências,
distribuídas da seguinte forma:
CICLO DE ESTUDOS

1º ANO

2ºANO

3ºANO

TOTAL

Turismo

1

-

-

1

Gestão de
Empresas

5

-

-

5

TOTAL

6

0

0

6

Quadro 4 - DESISTÊNCIAS POR CURSO E ANO LETIVO

Uma rápida comparação com o número de desistentes no ano transato
permite verificar que o ano letivo de 2020/2021, apresentou uma
diminuição no número de desistências de 6 desistências contra 8
desistência no ano 2019/2020.
A diminuição das desistências no presente ano letivo o ISAL ficou a deverse à forte aposta do ISAL em políticas de combate ao abandono escolar
apresentando diversas medidas:










Bolsas de Estudo e apoios financeiros,
Flexibilização de planos de pagamento das propinas,
Flexibilização da inscrição nas unidades curriculares,
Políticas de reingresso,
Estatuto de trabalhador-estudante,
Estatuto do estudante a tempo parcial,
Prémios de mérito,
Dinamização dos conselhos pedagógico e técnico-científico,
Gabinete de orientação académica.
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8. DOS GRAUS ACADÉMICOS E
DIPLOMAS CONFERIDOS
8.1. LICENCIATURAS
Consideram-se satisfatórios os tempos médios de conclusão dos cursos
dado que a grande maioria dos alunos termina o curso no prazo normal
de escolaridade, ou seja, em três anos.
No ano letivo 2020/2021 os diplomas conferidos foram os abaixo
indicados por ciclos de estudo:
CICLO DE ESTUDOS

NÚMERO DE DIPLOMADOS

Turismo

32

Organização e Gestão Hoteleira

23

Gestão de Empresas

32

TOTAL

87

Quadro 5 - NÚMERO DE DIPLOMADOS

Verifica-se uma ligeira diminuição nos diplomados . No ano transato
foram conferidos 97 diplomas e no presente ano em analise 87 diplomas.

8.2. TESP
No ano letivo 2020/2021, o ISAL apresenta-se os seguintes cursos TESP
aprovados, contudo, por decisão da Direção, não procedeu à abertura
de nenhum:
DENOMINAÇÃO DO CTeSP

PUBLICAÇÃO

DATA
DA
PUBLICAÇÃO

Gestão comercial e de marketing

Aviso n.º 14105/2015

02/12/2015

Gestão financeira e contabilidade

Aviso n.º 13922/2015

30/11/2015

Gestão administrativa
humanos

Aviso n.º 13795/2015

26/11/2015

de

recursos
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Gestão de PME e empreendedorismo

Aviso n.º 1885/2016

17/02/2016

Organização e gestão de eventos

Aviso nº 11610/2017

02/10/2017

Gestão hoteleira e alojamento

Aviso nº 15189/2016

05/12/2016

Informação e animação turística

Aviso n.º 13796/2015

26/11/2015

Quadro 6 – TESP

8.3. PÓS-GRADUAÇÕES
No ano letivo 2020/2021, o ISAL ministrou duas pós-graduações, cujo
número de alunos se indica:
PÓS-GRADUAÇÃO

NÚMERO ALUNOS A FREQUENTAR

Gestão de Recursos Humanos

15

Gestão e Administração Pública

12

TOTAL

27

Quadro 7 - NÚMERO DE FREQUÊNCIA NAS PÓS-GRADUAÇÕES

O ISAL conseguiu, assim, estabilidade na abertura das suas PósGraduações, as quais vão sempre de encontro às necessidades
Regionais.
O ISAL conferiu 27 diplomas de Pós-Graduações no ano 2020/2021.

8.4. CURSOS BREVES
O ISAL realizou cursos breves, destinados maioritariamente aos seus alunos
e aos ALUMNI, mas também a executivos na RAM e aos seus docentes:
DATA

CURSO

Nº DE
ALUNOS

01/10/2020

Importância da Análise das
Demonstrações Financeiras

8

23/10/2020

Portuguese as a Foreign Language
Course

5

27/10/2020

Marketing para PME´s

4
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05/06/2021

Curso Preparação Maiores de 23
Anos - Economia

8

12/06/2021

Curso Preparação Maiores de 23
Anos - Português

3

Quadro 8 - NÚMERO DE DIPLOMADOS DOS CURSOS BREVES
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9. EMPREGABILIDADE DOS SEUS
DIPLOMADOS
A integração dos nossos alunos na vida ativa é um dos objetivos que
pauta a nossa atuação pelo que, o ISAL envidou todos os esforços no
sentido de facultar estágios em empresas, públicas e privada,
nomeadamente em unidades hoteleiras da Região. A empregabilidade
em si, é uma estratégia de marketing do ISAL.
O ISAL tem um Gabinete de orientação académica, que visa o
acompanhamento do aluno desde a sua integração no ISAL até à sua
integração na vida ativa. Para além deste Gabinete, o ISAL possui um
Polo de Emprego que funciona como gabinete de inserção profissional e
acompanhamento da integração no mercado de trabalho dos seus
diplomados.
Desta forma atinge-se um trabalho de 4 vertentes fundamentais:

4 vertentes
Acompanhamento quantificado da inserção

Encaminhamento/colocação no mercado
Perceção da inserção do diplomado em
posto adequado à sua formação
Conhecimento do grau de satisfação

O estágio integrado no 6º semestre do curso também é potenciador da
colocação do aluno no mercado de trabalho. Contudo, no presente ano
letivo a empregabilidade dos alunos através dos estágio foi diminuta
atentas as condições pandémicas (lockdown, fecho de algumas
empresas e insegurança empresarial).
Por seu lado, a Instituição tem frequentemente recebido informações
favoráveis de várias instituições empregadoras que têm nos seus quadros
pessoal que realizou os seus estudos na Instituição.
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O ISAL tem estreitado as suas relações institucionais com os
empregadores, motivando o intercâmbio entre estas e a comunidade
académica. No seguimento destas políticas, muitas empresas, têm já
como política de recrutamento, solicitarem ao ISAL alunos para
preenchimento de vagas nas suas empresas como também oferecem
estágios aos mesmos.
A análise da empregabilidade foi efetuada com base em questionários
efetuados aos diplomados no ano 2020/2021.

9.1. CURSO SUPERIOR DE GESTÃO DE EMPRESAS

Ritmo Obtenção de Emprego
Obteve emprego, depois de 6…
Ainda se encontra desempregado
Obteve emprego, nos primeiros 6…
Já trabalhava antes de ingressar…
0

2

4

6

8

10

Gráfico 1 - CURSO GESTÃO DE EMPRESAS – RITMO DE OBTENÇÃO DE EMPREGO

HÁ QUANTO TEMPO ESTÁ EMPREGADO

Gráfico 2 - CURSO GESTÃO DE EMPRESAS – TEMPO DE OBTENÇÃO DE EMPREGO
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RELAÇÃO ENTRE CURSO E ATIVIDADE PROFISSIONAL

Empregado na área de
estudos
Não
25%

Sim

Sim
75%

Não

Gráfico 3 - CURSO GESTÃO DE EMPRESAS – RELAÇÃO ENTRE O CURSO E A ATIVIDADE
PROFISSIONAL

TAXA DE EMPREGABILIDADE

Taxa de Empregabilidade
Desempregados
13%

Empregados
87%

Gráfico 4 - CURSO GESTÃO DE EMPRESAS – TAXA DE EMPREGABILIDADE

Da análise dos dados obtidos verificamos que o nível de
empregabilidade é muito bom, situado nos 87% e a empregabilidade é
maioritariamente na área do curso.
No ano letivo 2019/2020 a taxa de empregabilidade foi de 41%, o que
demonstra um forte aumento da empregabilidade deste curso.
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9.2. CURSO SUPERIOR DE TURISMO
RITMO DE OBTENÇÃO DE EMPREGO

Obtenção de Emprego
Começou a trabalhar durante a…
Ainda se encontra desempregado
Já trabalhava antes de ingressar…
0

1

2

3

4

5

6

7

Gráfico 5- CURSO TURISMO – RITMO DE OBTENÇÃO DE EMPREGO

HÁ QUANTO TEMPO ESTÁ EMPREGADO

Gráfico 6 - CURSO TURISMO – TEMPO DE OBTENÇÃO DE EMPREGO

RELAÇÃO ENTRE CURSO E ATIVIDADE PROFISSIONAL

Empregado na área de
estudos
Não
42%

Sim

Sim
58%

Não

Gráfico 7 - CURSO TURISMO – RELAÇÃO ENTRE O CURSO E A ATIVIDADE PROFISSIONAL
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TAXA DE EMPREGABILIDADE

Taxa de Empregabilidade
Desemprega
dos
8%
Empregados
92%

Gráfico 8 - CURSO TURISMO – TAXA DE EMPREGABILIDADE

A taxa de empregabilidade do Curso Superior de Turismo é elevada e
situada nos 92%, o que se deve à abertura do mercado regional no
período pós-pandemia.
No ano letivo 2019/2020 a taxa de empregabilidade foi de 37%, o que
demonstra um forte aumento da empregabilidade deste curso.

9.3. CURSO SUPERIOR ORGANIZAÇÃO E GESTÃO
HOTELEIRA
RITMO DE OBTENÇÃO DE EMPREGO

Obtenção de Emprego
Começou a trabalhar durante…
Ainda se encontra…
Já trabalhava antes de…
0

1

2

3

4

5

6

Gráfico 9 - CURSO ORGANIZAÇÃO E GESTÃO HOTELEIRA – RITMO DE OBTENÇÃO DE
EMPREGO

HÁ QUANTO TEMPO ESTÁ EMPREGADO
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Gráfico 10 - ORGANIZAÇÃO E GESTÃO HOTELEIRA – TEMPO DE OBTENÇÃO DE EMPREGO

RELAÇÃO ENTRE CURSO E ATIVIDADE PROFISSIONAL

Empregado na área de
estudos
Não
43%

Sim

Sim
57%

Não

Gráfico 11 - ORGANIZAÇÃO E GESTÃO HOTELEIRA – RELAÇÃO ENTRE O CURSO E A
ACTIVIDADE PROFISSIONAL

TAXA DE EMPREGABILIDADE

Taxa de Empregabilidade
Desempregado
s
14%

Empregados
86%

Gráfico 12 - CURSO ORGANIZAÇÃO E GESTÃO HOTELEIRA – TAXA DE EMPREGABILIDADE
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Da análise dos dados obtidos verificamos que o nível de
empregabilidade é elevado, situados nos 86%., sendo a
empregabilidade é maioritariamente na área do curso.
No ano letivo 2019/2020 a taxa de empregabilidade foi de 72%.

9.4. SÍNTESE GLOBAL DA EMPREGABILIDADE
Em síntese global apresentamos as seguintes taxas de empregabilidade:
Ano Letivo 2020/2021
Taxa de Empregabilidade
CICLOS DE ESTUDO

TAXA

TURISMO

92%

GESTÃO DE EMPRESAS

87%

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO HOTELEIRA

86%

EMPREGABILIDADE GLOBAL

91%

Quadro 9 - TOTAIS DE EMPREGABILIDADE

A taxa global dos cursos superior do ISAL foi de 91%, demonstrando a forte
aposta no ISAL na empregabilidade e na sua política de estágios e
procura ativa de emprego.
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TAXA DA EMPREGABILIDADE TOTAL

Taxa de Empregabilidade
Desempregados
9%

Empregados
91%

Gráfico 13 - TOTAIS DE EMPREGABILIDADE

As taxas de empregabilidade aumentaram fortemente em relação ao
ano transato, subindo de 50% no ano 2019/2020 para 91%.

9.5. ANALISE DOS ESTÁGIOS E EMPREGABILIDADES
Os estágios promovidos nas licenciaturas do ISAL, têm contribuído para a
própria empregabilidade dos seus alunos e da região.
Todas as licenciaturas do ISAL (Turismo, Gestão de Empresas e
Organização e Gestão Hoteleira) possuem no último semestre do curso
um estágio curricular obrigatório de 480 horas totais em contexto de
trabalho em empresas regionais.
O estágio curricular é um processo de vivência prático-pedagógica, que
aproxima o aluno da vida profissional da sua área de formação,
ajudando-o a compreender diferentes teorias que regem o exercício de
uma determinada profissão.
O estágio possibilita a integração do aluno no mercado de trabalho,
aproxima as Instituições de Ensino da vida prática e potenciam
desenvolvimento regional.
Assim, o estágio/projeto é uma componente pedagógica do curso, que
constitui uma Unidade Curricular do sexto semestre, e que pretende
estabelecer uma efetiva ligação com o meio socioprofissional e com a
sociedade em geral articulando a teoria com a prática de forma a:


Confrontar os alunos com o exercício de uma atividade profissional
específica, e consequente aquisição de conhecimentos práticos;
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Contribuir para a integração escola – comunidade permitindo ao ISAL
avaliar e ajustar os seus planos de Estudo e colmatar deficiências de
formação e de informação que esse confronto venha a denunciar;
Colocar os alunos perante situações reais características do exercício
da atividade escolhida;
Sensibilizar para a autoformação contínua nos diversos domínios de
atividade profissional;
Capacitar os alunos para a consciência, compreensão, análise e
integração na realidade da sua formação profissional.

No ano letivo em análise, e ainda como consequência da pandemia,
alguns estágios prolongaram-se no tempo, finalizando alguns já foram do
período do ano letivo, pois devido ao fecho das atividades económicas
muitos estágios foram suspensos, não foi possível colher a informação da
empregabilidade dos estágios.
No fim do estágio o ISAL solicita as instituições empregadoras um inquérito
de forma a avaliar o processo de estágio.
No ano letivo 2020/2021, recebemos 23 repostas referentes as
licenciaturas de Gestão de Empresas, Organização e Gestão Hoteleira e
Turismo.
Salientamos que 23 respostas significam que 23 empresas foram
acolhedoras de estagiários, podendo ter recebido um ou mais
estagiários.

Ao analisarmos a percentagem de respostas, 60,9% foram de Gestão de
Empresas, 26,1% de Turismo e 13% de Organização e Gestão Hoteleira.
Na relação entre o ISAL e as instituições que acolheram os nossos
estagiários destacamos que 82,6% responderam que existe um ótimo
relacionamento de ligação durante o desenrolar do estágio.
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Ao nível do desempenho dos estagiários as respostas ao nível do
cumprimento da assiduidade, pontualidade e relacionamento social,
estiveram acima dos 80%, de uma forma geral a apreciação global do
trabalho desenvolvidos pelos estagiários foi de uma elevada satisfação
com uma taxa de 78,3%.

Desta forma das 23 respostas obtidas 95,7% das entidades que acolheram
os nossos alunos recomendam que os mesmos fossem integrados nas suas
empresas e estão disponíveis para voltarem a aceitar novamente
estagiários provenientes do ISAL.
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10.

OBSERVATÓRIO
SUCESSO ESCOLAR

DO

A criação do Observatório do Sucesso Escolar (OSE) é reflexo de uma
aposta por parte do Instituto Superior de Administração e Línguas em
conhecer os seus alunos e dotá-los das melhores competências perante
o mercado de trabalho.
No ano de 2019/2020 foi possível realizar diferentes análises à
comunidade permitindo o OSE cumprir o seu desígnio.
Através do OSE são efetuados diversos questionários aplicados aos alunos
do 1º ano, recolher a sua opinião relativamente aos motivos que levaram
a escolher a instituição, razões para escolha do curso e instituição em si,
expetativas fase à licenciatura, mercado de trabalho, bem como a
evolução das suas perspetivas no decorrer do primeiro ano.
De forma a obter respostas para estas questões foram elaborados três
formulários que foram aplicados em três momentos diferentes. O primeiro
continha um conjunto de questões que procurava apurar quais os fatores
de decisão de entrada no ensino superior, nesta instituição e licenciatura,
bem como expetativas sobre instituição e licenciatura e sobre satisfação
quanto ao processo de matrícula e satisfação global. O segundo e
terceiro momento, estruturalmente eram iguais, com intuito de verificar a
evolução relativamente à satisfação das suas expetativas.

10.1. ANÁLISE ENSINO SUPERIOR
Status Quo RAM – SÉRIE EVOLUTIVA 2017/2018|2018/2019 |
2019/2020 | 2020/2021
Ao analisar a evolução do número de alunos residentes na RAM e inscritos
no ensino superior é possível verificar que no ano letivo de 2019/2020
relativamente ao ano transato existiu um aumento de 225 alunos.
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Estudantes da RAM no Ensino Superior 2017/2018
53%

47%
IES Cont

IES RAM

Estudantes da RAM no Ensino Superior 2018/2019
53%

47%
IES Cont

IES RAM

Estudantes da RAM no Ensino Superior 2019/2020
53%

47%
IES Cont

IES RAM
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Estudantes da RAM no Ensino
Superior 2020/2021

52%
48%

IES Continente

IES Madeira

Gráfico 14 - ESTUDANTES DA RAM NO ENSINO SUPERIOR. IES RAM VS IES CONTINENTE
2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020| 2020/2021

De acordo com dados divulgados pela Direção regional de Estatistica da
Madeira
em
:
https://estatistica.madeira.gov.pt/downloadnow/social/educacao-pt/informacao-geral/noticias-educacao/331522-02-2022-drem-divulga-indicadores-de-educacao-resultantes-doinquerito-ao-emprego-de-2021-e-atualiza-dados-do-ensino-superiorpara-o-ano-letivo-20, no ano letivo em análise (2020/2021), nos 8
estabelecimentos que ministravam o ensino superior na RAM,
contabilizaram-se 3,7 mil alunos (mais 368 alunos que no ano letivo
anterior). Do total de alunos inscritos, 86,8% frequentavam o ensino
público e 13,2% o ensino privado.
De acordo com os dados divulgados (fornecidos pela Direção Geral de
Estatísticas da Educação e Ciência - DGEEC), no ano letivo de 2020/2021,
8,6 mil alunos com residência na RAM estavam inscritos em
estabelecimentos do ensino superior em Portugal.
Desde 2015/2016, este indicador tem mantido uma tendência crescente.
Do total de alunos inscritos, 41,3% estudavam nos estabelecimentos de
ensino da RAM, 27,9% na Área Metropolitana de Lisboa, 13,7% na região
Norte, 12,8% na região Centro, 2,7% no Alentejo, 1,1% no Algarve e
apenas 0,5% na Região Autónoma dos Açores.
Por tipo de curso/ciclo de estudo, em 2020/2021, é possível constatar que
60,8% dos alunos estavam inscritos em licenciatura 1.º ciclo, 15,4% em
mestrado integrado, 12,9% em mestrado 2.º ciclo, 5,7% em curso técnico
superior profissional e 2,8% em doutoramento e doutoramento 3.º ciclo.
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Do total destes alunos, 89,9% estavam inscritos no ensino público e 10,1%
inscritos no ensino privado.
Em termos percentuais, e por referência apenas aos inscritos no 1º ano,
verificou-se um aumento de 1% do número de estudantes inscritos numa
IES na RAM, sendo 48% no ano letivo de 2020-2021.
Inscritos em Estabelecimento de Ensino Superior residentes na RAM
2020/2021
2019-2019
TOTAL IES
RAM
Calheta (R.A.M.)
127
59
Câmara de Lobos 520
285
Funchal
2 274 1 026
Machico
368
178
Ponta do Sol
140
51
Porto Moniz
51
16
Porto Santo
66
18
Ribeira Brava
229
119
Santa Cruz
842
413
Santana
121
59
São Vicente
81
36
Total
4 819 2 260

2020-2021
IES
CONT.
68
235
1 248
190
89
35
48
110
429
62
45
2 559

TOTAL IES
RAM
150
68
608
341
2 364 1 101
418
208
162
63
55
14
72
22
251
121
955
461
125
54
71
35
5 231 2 488

IES
CONT.
82
267
1 263
210
99
41
50
130
494
71
36
2 743

Quadro 10 - NÚMERO DE DIPLOMADOS DOS CURSOS BREVES
FONTE: RAIDES 20

O ano letivo de 2020/2021 apresentou um total de 5231 alunos residentes
na RAM a estudar numa IES, numa Licenciatura 1.º ciclo. Representa um
aumento de mais 400 alunos a estudar no ensino superior com residência
na RAM, em comparação ao ano transato. Destes, 228 estão inscritos
numa IES na RAM, 184 estão inscritos numa IES de Portugal Continental.
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11. PRODUÇÃO E PARTILHA DO
CONHECIMENTO
CIENTÍFICO
Foi elaborado o Plano Estratégico para a Produção Científica 2019/2023,
o qual estabeleceu as novas estratégias de investigação científica.
Todos os docentes encontram-se integrados neste Centro de
Investigação, o qual também pode ter investigadores que não
pertençam ao ISAL, bem como nele participam os alunos que
requererem.
O Centro de Investigação ISAL tem 4 linha de investigação:
COMPETITIVIDADE, INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO

Esta linha de pesquisa visa incentivar o empreendedorismo, a
competitividade regional e a inovação das pequenas empresas e do
destino turístico, através de diferentes abordagens e perspetivas,
contribuindo para uma sociedade empreendedora e competitiva,
essencialmente neste sector do turismo de especial importância para a
RAM.
ECONOMIA, FINANÇAS E ESTRATÉGIA

Esta linha traz a publicação de artigos de alta qualidade sobre questões
de economia geral, incluindo economia regional e finanças, que
impactam as economias regionais, nacionais e globais para fornecer um
fórum internacional para pesquisa de mercado de investigação
aplicada. A economia, as finanças corporativas e bancárias e de risco
juntamente com campos inter-relacionados. Isso também incorpora as
ligações entre as facetas real e financeira da economia, previsões e
desenvolvimentos recentes em técnicas econométricas aplicáveis à
pesquisa em economia e finanças.
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TURISMO SUSTENTÁVEL, HOTELARIA E CLUSTER DO TURISMO:

Esta linha de trabalho visa promover o desenvolvimento de atividades de
investigação multidisciplinar nas várias dimensões da sustentabilidade,
nomeadamente social, ambiental, cultural e patrimonial e económica e
promover de forma geral o conhecimento nas suas áreas de atividade e
para a excelência do processo de ensino e aprendizagem
GESTÃO ORGANIZACIONAL E AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE:

Esta linha concentra-se principalmente na gestão de organizações com
fins lucrativos e sem fins lucrativos, levando em consideração seus
respetivos micro e macro ambientes. O grupo de pesquisa estuda, assim,
a gestão e sua relação com a sustentabilidade, reputação,
responsabilidade social corporativa, entidades sem fins lucrativos
filantrópicas, organizações públicas, bem-estar das partes interessadas,
responsabilidade, mudanças climáticas assim como ética e estratégia
comportamental.
A produção científica tem registado um crescimento, e é
reconhecimento a importância do mesmo, de modo a potenciar-se e
para que continue a evoluir crescentemente com as estratégias
definidas.
A instituição tem vindo a estabelecer algumas parcerias nomeadamente
com journals na área do turismo como é o caso do ATLAS “Academy of
Transdisciplinary Learning & Advanced Studies” e encontra-se em
contactos com algumas editoras de modo a fomentar esta necessidade
institucional no âmbito de investigação científica aplicada. Tem vindo a
ser publicados alguns artigos nomeadamente de alunos e professores,
assim como a participação em conferencias nacionais e internacionais,
com o apoio financeiro direto do ISAL. Importa também referir que alguns
docentes do ISAL integram corpos editoriais de revistas científicas
internacionais indexadas na WoS.
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11.1. PARTICIPAÇÕES E PUBLICAÇÕES
Os docentes do ISAL e do seu Centro de Investigação apresentou as
publicações de caráter científico, que podem ser consultadas em:
https://isal.pt/investigacao/centro-de-investigacao-isal/estudos-epublicacoes/

11.2. Congressos e Conferências
11.2.1. 1º Congresso Luso-brasileiro de Gestão e Conformidade
Em resultado da parceria celebrada em maio 2021 com o Instituto IberoAmericano de Compliance, cujos principais objetivos são a promoção da
cooperação científica, tecnológica e cultural entre os centros de
investigação das respetivas instituições, nas diferentes áreas de atuação
das instituições, nomeadamente, na Gestão, Turismo e Hotelaria, numa
ótica de intercâmbio de meios, recursos e internacionalização, levou à
realização do 1.º Congresso Luso-brasileiro de Gestão e Conformidade,
que decorreu nos dias 11 e 12 agosto 2021.
Conferência
pode
ser
visualizada
https://iiacompliance.org/congresso-luso-brasileiro-de-gestao-econformidade/

em

Os trabalhos resultantes destes congressos encontram-se publicados em
:
https://iiacompliance.org/wp-content/uploads/2022/01/ANAISCLBGC2021-FINAL-ISBN-V2.pdf

11.2.2. 2º Congresso Ibero-americano de Compliance, Governança e
Anticorrupção – CIACGA 2021
A 29 e 30 de Novembro de 2021, realizou-se 2º Congresso Iberoamericano de Compliance, Governança e Anticorrupção – CIACGA
2021, em sistema on-line.
Conferência pode ser visualizada em : https://iiacompliance.org/ciacga2021-2/
Diversos docentes foram palestrantes nas conferencias, bem como
convidados como membros dos Conselhos Científicos.
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Os trabalhos resultantes destes congressos encontram-se publicados em
:
https://iiacompliance.org/wp-content/uploads/2022/01/ANAISRESUMOS-CIACGA21-1.pdf
https://iiacompliance.org/wp-content/uploads/2022/04/document1.pdf

11.2.2. Think+2021 International Conference on Management, Hospitality
and Tourism: a multilevel approach
A 3 e 4 de fevereiro de 2021, realizou-se a conferência Think+2021
International Conference on Management, Hospitality and Tourism: a
multilevel approach.
Em termos numéricos, o evento contou com 5 sessões paralelas, 38
comunicações
orais,
7
posters
científicos
e
135
participantes/investigadores a debater o futuro do Turismo.
Segue-se o número de participantes presentes nas sessões plenárias:

Das quatro linhas orientadoras que constituem o Centro de Investigação
do ISAL, duas tiveram representatividade na conferência THINK+ 2021:
Número de
comunicações orais

Linhas Orientadoras

Competitividade
Empreendedorismo

Inovação

e

0

Turismo Sustentável, Hotelaria e Cluster de
Turismo

21
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Gestão Organizacional e Avaliação de
Performance

17

Economia, Finanças e Estratégia

0

11.3. CRIAÇÃO DO NÚCLEO DE EMPREENDEDORISMO DO
ISAL
O NE-ISAL foi criado em período pós-pandemia, em Agosto de 2021, e é
um projeto institucional que visa alavancar a educação
empreendedora, transferência de conhecimento e aplicação prática do
saber em produção, processos, serviços em prol do desenvolvimento
económico e social, numa perspetiva de sustentabilidade. Neste
contexto é necessário inovar, mudar o rumo assente num conjunto de
pressupostos científicos e exequíveis.
O NE-ISAL tem como missão a disseminação do empreendedorismo.
Procura estimular o empreendedorismo nos discentes criando sinergias
entre a realidade académica, pública e empresarial.
O NE-ISAL ambiciona ser referência regional pela excelência em
empreendedorismo. Pretende capacitar os discentes das competências
necessárias à elaboração de uma proposta de valor.
Como princípios e valores foram definidos:






Ética
Compromisso
Inovação
Cooperação
Superação

O NE-ISAL tem como objetivos específicos:
a) Disponibilizar um espaço para divulgação e promoção de ideias
inovadoras;
b) Despertar e incentivar pensamento empreendedor;
c) Promover o aumento quantitativo e qualitativo de iniciativas
empreendedoras, contribuindo para o futuro profissional dos discentes;
d) Incentivar à publicação científica, por parte dos discentes os vários
projetos iniciados com ou sem sucesso.
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O NE-ISAL propõe-se a cumprir os objetivos, com base numa estratégia
assente em 3 pilares: ensino, investigação e sociedade.
No contexto do ensino, pretende:


Promover atividades (workshops, palestras, encontros, etc.) que
complementem necessidades de conhecimento

No contexto da investigação:


Incentivar e desenvolver investigação e projetos de investigação
com intuito de melhorar o conhecimento ao nível do
empreendedorismo

No contexto da sociedade:




Participar em atividades de apoio à comunidade
Estabelecer parceria com os órgãos locais
Promover intercâmbios
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12. INTERNACIONALIZAÇÃO
DA INSTITUIÇÃO E DO NÚMERO
ESTUDANTES ESTRANGEIROS

DE

Ao nível da internacionalização, o ensino superior português beneficia de
condições particulares que advêm dos grandes espaços internacionais
nas quais Portugal está integrado: a União Europeia e a Comunidade dos
Países de Língua Portuguesa (CPLP).
Assim, as políticas de internacionalização do ISAL, estão necessariamente
viradas para o espaço comunitário, beneficiando das vantagens do
programa Erasmus+, e para os Países de Língua Portuguesa.
O ISAL tem um perfil internacional modesto resultante de diversos fatores:





Mobilidade de estudante outgoing difícil devida ao modo como as
aulas são lecionadas em regime pós-laboral, o que tende a permitir
que a maioria dos alunos seja trabalhador estudante;
Valor financeiro da bolsa insuficiente para os altos custos das
mobilidades;
Saída de docentes em mobilidade difícil devido à carga letiva dos
mesmos ser alta, o que condiciona as substituições.

Contudo, o ISAL investiu na sua internacionalização, através de:




Criação da residência ISAL para receber alunos ou docentes em
mobilidade;
Aumento das parcerias internacionais;
Crescente número de unidades curriculares que podem ser
ministradas em inglês.

12.1. INTERNACIONALIZAÇÃO ERASMUS
Desde 2011, data em que recebeu a Carta ERASMUS, que o ISAL tem
vindo a desenvolver parcerias com outros estabelecimentos de ensino
superior por forma a permitir entre outros aspetos, a mobilidade de
docentes e discentes e troca de experiências que se têm traduzido no
incremento da qualidade dos objetivos dos cursos.
Todas as parcerias existentes foram mantidas, tendo sido celebradas 1
nova parceria internacional com a Internacional Hospitality and
Management School Espana Golden Hill, mas conhecida como Estágios
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Animafest. O reforçar dos laços que unem o Instituto a escolas europeias,
foi outro dos investimentos feitos pela Direção.
O reforçar dos laços que unem o Instituto a escolas europeias, foi outro
dos investimentos feitos pela Direção.

Foram efetuadas as seguintes mobilidades:
NÍVEL DE INTERNACIONALIZAÇÃO

Nº ALUNOS

Nº Alunos Internacionais

0

Alunos em programas internacionais (Erasmus+)* (FAE)**

17

*Outgoing

0

*Incoming

17

**Incoming

0

Mobilidades – Docentes estrangeiros

1

Mobilidades – Docentes ISAL

2

Mobilidades – Staff estrangeiros

25

Quadro 11 - NÍVEL DE INTERNACIONALIZAÇÃO

Verificamos que existiu uma descida das mobilidades internacionais,
tendo sido realizadas 48 (quarenta e oito) mobilidades em 2019/20 por
contraposição a 45 (quarenta e cinco) no ano 2020/21, o que se deve à
situação pandémica provocada pelo COVID-19 e consequentes
restrições fronteiriças e de saúde pública.

Página 39 de 63

RELATÓRIO ANUAL 2020/2021

Provenientes de Universidade Europeias o ISAL recebeu quinze
estudantes, oito provenientes da República Checa, dois da Bulgária, três
da Itália, um da Alemanha e um de Espanha:
















Monika Antonu– Gestão de Empresas
Monika Petkova – Gestão de Empresas
Marta Celebron – Gestão de Empresas
Tereza Janouchová – Gestão de Empresas
Lukas Staka – Gestão de Empresas
Eliska Balková – Gestão de Empresas
Nicola Garbaczová – Gestão de Empresas
Alfonso Roselló Hernandez – Gestão de Empresas
Nikol Aleksandrova – Gestão de Empresas
Milena Angelova Kardasheva – Gestão de Empresas
Yasemin Yildiz – Gestão de Empresas
Jan Kříž – Gestão de Empresas
Alexia Piva – Tourism
Marco Pedretti – Tourism
Petra Vrtalová – Tourism

De igual forma, o ISAL recebeu dois alunos graduado para a realização
de estágios, proveniente da República Checa:



Lukáš Jírovec - Gestão de Empresas
Jitka Durova - Gestão de Empresas

Ao nível da mobilidade de docentes, o ISAL recebeu a seguinte docente que
realizou uma palestras temática:
DATA

UNIVERSIDADE

DOCENTE

04/05/2021

Uniwersytet
PrzyrodniczoPhD Anna Owczarczyk
Humanistyczny w Siedlcach
“Políticas Públicas”

Quadro 12 - MOBILIDADE DE DOCENTES INCOMING

Devido à pandemia, e as restrições sanitárias não foi realizada o
tradicional evento internacional “Erasmus+ Staff Training Week”, cujo
objetivo é a troca de boas práticas relativas ao Programa Erasmus+, bem
como a divulgação cultural da RAM junto das outras Instituições de Ensino
Europeu, o intercâmbio cultural, social e pedagógico, podendo criar
condições propícias para a mobilidade entre docentes e discentes de
toda a Europa.
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12.1.1. DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS DE MOBILIDADE ERASMUS
A divulgação de programas de mobilidade é efetuada através de uma
sessão anual para os novos alunos e posteriormente fazemos sessões de
esclarecimentos individuais ou em grupo para os alunos interessados e
para os candidatos a mobilidade nesse ano letivo.
Foram realizadas sessões plenárias de explicação dos programas de
mobilidade a todos os discentes, completadas com ações de
acolhimento aos novos alunos Erasmus, em outubro para os alunos
incoming do primeiro semestre e em fevereiro para os alunos incoming
do segundo semestre, com vista ao acolhimento e integração dos alunos
estrangeiros.

12.2. INTERNACIONALIZAÇÃO EXTRACOMUNITÁRIA
O ISAL continuou com as suas políticas de internacionalização virada
para Países extracomunitários, nomeadamente os Países de Línguas
Oficial Portuguesa.
A nível internacional, o ISAL mantem os seus 3 protocolos de cooperação
internacional, para mobilidade de docentes/alunos e em investigação
científica. Os mesmos foram celebrados com Universidade Eduardo
Mondlane em Moçambique, ISCJS em Cabo Verde, e a FAE Universidade Curitiba.
Salientamos que devido à pandemia não existiram mobilidades
extracomunitárias de discentes.
Ao nível da mobilidade de docentes, o ISAL recebeu no dia 21.06.2021 o
prof Fabrizio Von Vecchio, para ministrar aula internacional sobre
Estratégia Empresarial e Compliance.
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13. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EXTERNOS E PARCERIAS
ESTABELECIDAS
13.1. PARCERIAS ERASMUS
Foram mantidas as parcerias dos anos anteriores em relação ao
programa Erasmus+, demonstrando o esforço desenvolvido pelo ISAL, no
sentido de manter as relações internacionais mesmo em tempo de
pandemia.
13.1.1. ATIVIDADES E PARCERIAS DESENVOLVIDAS
O ISAL submeteu em maio de 2020 a candidatura para a nova
acreditação do Programa Erasmus+ para o período 2021 – 2027, a qual
foi aprovada.
O ISAL submeteu a aprovação um projecto Erasmus+ KA2 – INCLUDE Intercultural Communication and Linguistic Upgrade in a Digital
Environment, o qual obteve aprovação.
O projeto é uma iniciativa conjunta do ISAL e duas Universidade
Europeias: a Bjelovar University of Applied Sciences na Croácia e a
Aristotle University of Thessaloniki na Grécia. Esta iniciativa está inserida
num contexto de necessidade crescente de práticas inovadoras numa
era digital, que foram recentemente desencadeadas pelo surgimento da
pandemia COVID-19. O principal objetivo do projeto INCLUDE é
impulsionar a empregabilidade dos alunos numa escala global,
garantindo um curso de língua e comunicação inclusivo, progressivo e
de alta qualidade, em várias línguas (inglês, croata, português, grego),
em instituições de ensino superior em toda a Europa.
O INCLUDE teve início a 01/03/2021, sendo que numa fase inicial do
projeto, foi realizada uma investigação ampla com o objetivo de
determinar as necessidades dos estudantes, professores e entidades
empregadoras. A investigação incluiu análise de dados estatísticos e
serviu de base para o desenvolvimento de materiais didáticos. Neste
âmbito, será desenvolvido um E-Book que abarca as temáticas discutidas
nos workshops que ocorrerão em novembro e dezembro, disponível em
inglês, português, croata e grego.
O ISAL promoveu a Global Goals Week (semana dedicada à
sustentabilidade e cidadania ativa), de 9 a 11 de dezembro 2020 a
sensibilizou os alunos que estavam a realizar uma mobilidade Erasmus+ no ISAL,
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para a temática da sustentabilidade, da cidadania ativa, da responsabilidade
social e da inclusão, equidade e diversidade. No conjunto de atividades,
realizaram-se sessões informativas sobre as temáticas enunciadas; uma
campanha solidária de recolha de bens para o Canil Municipal do Funchal que
culminou com a visita e entrega dos itens no dia 10 de dezembro, promovendo
a responsabilidade social; uma visita à Assembleia Legislativa Regional e à
Câmara Municipal do Funchal, elucidando os jovens para o funcionamento e
importância das mesmas, fomentando a cidadania ativa.

13.2. PARCERIAS TOTAIS ERASMUS
PAÍS

TURQUIA

HUNGRIA

FRANÇA

REPÚBLICA
CHECA

UNIVERSIDADE

WEBSITE

LICENCIATURAS

AFYON KOCATEPE UNIVERSITY
FACULTY OF ECONOMIC AND
www.aku.edu.tr
ADMINISTRATIVE SCIENCES, ANS
CAMPUS

 Gestão
Empresas

de

ZIRVE ÜNIVERSITESI

www.zirve.edu.tr

 Gestão
Empresas

de

www.arel.edu.tr/en

 Gestão
Empresas
 Turismo

de

ISTANBUL AREL UNIVERSITY

www.edutus.hu/english

 Gestão
de
Empresas
 Organização e
Gestão hoteleira
 Turismo

www.esc-larochelle.fr

 Gestão
de
Empresas
 Organização e
Gestão hoteleira
 Turismo

EDUTUS FOISKOLA

GROUPE SUP
ROCHELLE

DE

CO-

LA

VYSOKA SKOLA TECHNICKA A
EKONOMICKA
V
CESKYCH ww.vstecb.cz
BUDEJOVICICH

 Gestão
Empresas

de

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA

www.jcu.cz

 Gestão
Empresas

de

www.utb.cz

 Gestão
Empresas
 Turismo

de

TOMAS BATA UNIVERSITY in ZLIN

 Gestão
de
www.mwse.edu.pl
Empresas
MAŁOPOLSKA WYŻSZA SZKOŁA
www.mwse.edu.pl/index.php  Organização e
EKONOMICZNA W TARNOWIE
/pol/erasmus
Gestão Hoteleira
 Turismo

POLÓNIA

JAGIELLONIAN
KRAKOW

UNIVERSITY

IN

WWW.EJ.EDU.PL/EN

SIEDLCE UNIVERSITY OF NATURAL
www.uph.edu.p
SCIENCES AND HUMANITIES

 Gestão
Empresas
 Turismo

de

 Gestão
Empresas
 Turismo

de
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STATE UNIVERSITY OF
SCIENCES IN ELBLAG
GDANSK
UNIVERSITY
TECHNOLOGY
PEDAGOGICAL
CRACOW

APPLIED
OF

UNIVERSITY OF

https://study.pwsz.elblag.pl/

 Gestão
Empresas

de

 Gestão
Empresas
 Turismo

de

https://pg.edu.pl/

 Gestão
Empresas
 Turismo

de

https://www.up.krakow.pl/
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PAÍS

GRÉCIA

ESPANHA

CROÁCIA

ITÁLIA

UNIVERSIDADE

WEBSITE

LICENCIATURAS

TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL
www.teiath.gr/?lang=en
INSTITUTE (T.E.I.)

 Gestão
de
Empresas
 Organização e
Gestão hoteleira
 Turismo

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA –
FACULTY OF COMMERCE AND www.uma.es
MANAGEMENT.

 Gestão
Empresas

de

www.floridauniversitaria.es

 Gestão
Empresas
 Turismo

de

FLORIDA UNIVERSITÀRIA
UNIVERSIDAD DE SEVILLA

www.internacional.us.es

 Gestão
Empresas

de

www.uv.es/en

 Gestão
Empresas
 Turismo

de

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

www.ugr.es

 Gestão
Empresas
 Turismo

de

UNIVERSIDADE DE GRANADA

ISTRIAN UNIVERSITY OF APPLIED
www.politehnika-pula.hr
SCIENCES

 Gestão
Empresas

de

UNIVERSITÁ
VERONA

www.univr.it

 Gestão
Empresas

de

 Gestão
Empresas
 Turismo

de

www.uniupo.it
www.unicusano.it

 Gestão
Empresas

de

DEGLI

STUDI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
PIEMONTE ORIENTALE

DI
DEL

NICCOLÒ CUSANO UNIVERSITY
ESLOVÁQUIA

COMENIUS
BRATISLAVA

UNIVERSITY

IN

www.fm.uniba.sk

 Gestão
Empresas

de

BULGÁRIA

SOFIA UNIVERSITY “ST. KLIMENT
www.uni-sofia.bg
OHRIDSKI” "TSAR OSVOBODITEL"

 Gestão
Empresas

de

BÉLGICA

www.vives.be

 Gestão
Empresas
 Turismo

de

VIVES UNIVERSITY COLLEGE

ALEMANHA

www.hs-worms.de

 Gestão
Empresas
 Turismo

de

HOCHSCHULE WORMS

LITUÂNIA

www.ku.lt/en/

 Gestão
Empresas
 Turismo

de

KLAIPEDA UNIVERSITY

www.frederick.ac.cy

 Gestão
Empresas
 Turismo

de

FREDERICK UNIVERSITY
ALEXANDER COLLEGE

www.alexander.ac.cy

 Gestão
Empresas

de

CHIPRE

Quadro 13 - PARCERIAS ERASMUS
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13.3. Outras Parcerias
Foram estabelecidas outras parcerias mundiais, nomeadamente:
- TACW - Theivanaiammal College for Women, na Índia. Esta
parceria incide na área do turismo e da gestão e tem como
objetivos a investigação conjunta, o intercâmbio de discentes,
docentes e colaboradores, a criação de cursos e conferências/
Webinar’s conjuntos e a participação em vários projetos. A primeira
atividade foi um Webinar para a comunidade da TACW com o
tema “Tourism Revenge”, no dia 23 de junho 2021, que abordou a
temática do Turismo, nomeadamente, como este sector de
atividade irá renascer em tempo de pandemia.O Webinar foi
transmitido em direto para o Youtube e conta com 10 mil
visualizações.
- INTI International University e o ISAL celebraram protocolo com o
objetivo principal é fortalecer a parceria e amizade mútua,
promovendo intercâmbios académicos e troca de visitas de alunos
e professores de ambas as partes;
- Parceria Erasmus+ | VET parceria com a Klaipeda Tourism School
da Lituânia, onde foram recebidos 8 professores ligados ao
catering. O objetivo da viagem prendeu-se com o facto de que
estes especialistas pretendiam conhecer a dinâmica da Região em
termos de catering, pelo que abordaram o ISAL, pela sua ligação
ao sector através das suas Licenciaturas em Turismo e Organização
e Gestão Hoteleira. Os professores estiveram na Região de 2 a 6 de
junho 2021 a analisar o sector, tendo como objetivo futuro, o envio
de alunos para realizar um período de estágio na Madeira. O ISAL
organizou visitas a unidades turísticas de referência nacional e
regional como o Hotel Savoy Palace, a Quintinha de São João e a
Escola Profissional de Hotelaria e Turismo da Madeira, de modo que
os especialistas possam conhecer algumas cozinhas e menus de
restaurantes/ hotéis por forma a complementar a análise teórica
da Região.

13.4. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS
No tocante aos serviços prestados à Comunidade Civil, o ISAL participou
nas seguintes iniciativas:
- Membro na elaboração do IV Plano Regional para a Igualdade e
Cidadania Ativa em conjunto com a Direção Regional dos Assuntos
Sociais – Direção de Serviços para a Igualdade de Género
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- Procedeu à realização de um vasto programa de conferências,
palestras, debates e seminários, todos abertos à comunidade civil e a
toda a comunidade educativa:
2020/2021
DATA

Evento

11 e 12/08/2021

1º Congresso Luso-Brasileiro de Gestão e Conformidade

27/07/2021
20/07/2021

ISAL Outdoors Palestra: Qual a melhor empresa para mim
ISAL Outdoors Palestra: Rendimentos empresariais e profissionais
(Categoria B)

13/07/2021

ISAL Outdoors Palestra: Seja um líder e aja com motivação

06/07/2021
22/06/2021

ISAL Outdoors Palestra: Marketing - Criar Valor
ISAL Outdoors Palestra: Instrumentos estratégicos de gestão (Análise
SWOT)

21/06/2021

Aula aberta - estratégias de compliance

23/06/2021

Webinar Tourism Revenge

28/05/2021

Seminário Liberdade e Democracia

02/03/2021
04 e 05/02/2021

Boas Vindas de alunos de Erasmus+ 2º semestre
1ª edição do evento “Think + 2021 International Conference on
Management, Hospitality and Tourism: a Multilevel Approach

24/11/2020

Seminário: A Ética na Investigação Científica

19/11/2020

Seminário: Liderança e Poder
Seminário: O artigo científico e a importância da comunicação do
conhecimento científico

02/11/2020

14/10/2020
Boas Vindas de alunos de Erasmus+
Quadro 14 - EVENTOS

As atividades neste ano letivo foram mais reduzidas atendendo às
contingências da pandemia.
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13.5. PROTOCOLOS CELEBRADOS
O ISAL celebrou 28 novos protocolos, distribuídos pelas rubricas seguintes:
Quanto a protocolos o ISAL celebrou 14 novos protocolos, distribuídos de
acordo com os quadros seguintes:
PROTOCOLOS DE ESTÁGIO
DATA

ENTIDADE

26/11/2020

SJM - Restauração, Lda., Taberna dos lobos

14/12/2020

Direção Regional do Turismo

02/12/2020

Câmara Municipal do Funchal

17/12/2020

Ponte Editora, Sociedade Unipessoal Lda

14/12/2020

Direção Regional do Turismo

21/04/2021

Lim9

28/09/2021

Instituto Desenvolvimento Empresarial IP-RAM

28/01/2021

Direção Regional do Turismo

07/12/2021

Quinta Jardins do Lago Hotel

Quadro 15 - PROTOCOLOS DE ESTÁGIO

PROTOCOLOS INSTITUCIONAIS
DATA

ENTIDADE

09/01/2021

AIPES - Associação de Investigação e Promoção da Economia Social

12/08/2021

Câmara Municipal do Funchal

02/08/2021

Centro de estudos Bioética - Polo Madeira

03/05/2021

Instituto Ibero-Americano de Compliance

24/05/2021

TACW – Theivanaiammal College for Women, na Índia

07/10/2021

INTI International University

Quadro 16 - PROTOCOLOS INSTITUCIONAIS
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13.6. ISAL OUTDOORS
As Instituições de Ensino Superior (IES) encontram-se hoje sujeitas a
diversos desafios, sendo-lhes exigido inovação e adaptabilidade. Numa
sociedade cada vez mais participativa, com alunos informados, oferta
diferenciada, as IES para disponibilizar um serviço de excelência e
completo devem conhecer os seus alunos e o contexto social em que se
insere.
O papel do setor empresarial, nomeadamente de uma IES é vital, visto
que, apenas a responsabilidade social fundamentada no conceito do
desenvolvimento sustentável pode criar novas perspetivas de um
mundo/sociedade melhor.
No âmbito do desenvolvimento de políticas sociais e responsabilidade
social o Instituto Superior de Administração e Línguas | ISAL, e com intuito
de intervir de forma ativa na sociedade disponibiliza um conjunto de
palestras com conteúdos e temáticas adequadas a vários públicos.
As palestras que o ISAL se predispõe a ministrar, têm um formato informal
e de proximidade, sendo os conteúdos transmitidos de forma dinâmica,
intercalando os conteúdos teóricos com exemplos/exercícios práticos.
A iniciativa ISAL Outdoors teve início no ano letivo de 2019, para o ano
letivo de 2020/2021, a instituição definiu seis palestras com temas dentro
da sua área de actuação, constantes do quadro infra. O programa ISAL
Outdoors do Instituto Superior de Administração e Línguas regressa este
ano com palestras, destinadas ao público não empregado.
O novo formato do ciclo de palestras, online, revelou-se com uma
dinâmica própria e com aceitação. Verificou-se alguns inscritos assistiram
a mais do que uma palestra, demonstrando motivação. Salienta-se o
retorno positivo dos formandos, contribuindo para uma valorização da
imagem e marca ISAL na comunidade onde se insere.
Ao longo do ano letivo de 2020/2021 foram ministradas 6 palestras a 19
participantes:
Palestra
Data
O que são juros e como calcular
18 de maio
Instrumentos estratégicos de gestão (Análise 25 de maio
SWOT)
Marketing – Criar valor
8 de junho
Seja um líder e aja com motivação
15
de
junho
Rendimentos
empresariais
e
profissionais 22
de
(Categoria B)
junho

Hora
16h
16h
16h
16h
16h
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Qual a melhor empresa para mim

29
junho

de 16h

Quadro 17 – PALESTRAS

13.7. Repositório Comum
Na sequência do protocolo celebrado a 06.06.2020, com o Repositório
Comum- RCAAP, o qual proporciona ao ISAL publicar e dar a conhecer
a sua produção científica, foi criada a sub-comunidade de acordo com
as áreas de estudo do ISAL, tendo sido publicados os seguintes
documentos:

ISAL – Gestão - 8 documentos partilhados
ISAL – Organização e Gestão de Empresas - 5 documentos partilhados
ISAL – Turismo - 3 documentos partilhados.

Pode ser visualizado https://comum.rcaap.pt/handle/10400.26/32500
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14.
DIVULGAÇÃO
E
PROMOÇÃO
DA
OFERTA
FORMATIVA
14.1. FEIRAS E ESCOLAS
O ISAL, assente na sua estratégia, participa em várias feiras e exposições
regionais, nacionais e internacionais por forma a promover a divulgação
da sua oferta formativa, bem como para angariar parcerias e projetos
científicos.
O ISAL após na realização de atividades viradas para a comunidade civil
como forma de promover a qualidade do seu ensino, e de dar a
conhecer à mesma as suas áreas de atuação.
No entanto, no ano letivo de 2020/2021 a sua estratégia de divulgação
foi suspensa devido à situação de pandemia mundial provocada pela
COVID-19. A partir de março de 2020 surgiu as restrições devido ao
COVID-19 e não se realização visitas às escolas nem visitas virtuais.
Importa referir que, nos últimos 3 anos antecedentes ao ano letivo de
2020/2021, as atividades realizadas têm aumentado significativamente,
conforme quadro que se segue:
ANO LETIVO

Nº TOTAL DE ATIVIDADES

2016/2017

89

2017/2018

91

2018/2019

98

2019/2020

75

Quadro 18 – ATIVIDADES REALIZADAS

14.2. IMPACTO DA PROMOÇÃO DO ISAL E EVENTOS NA
COMUNICAÇÃO E REDES SOCIAIS
A nível estratégico, foi definido pelo ISAL, uma comunicação à impressa
regional das diversas iniciativas ISAL, nomeadamente da sua oferta
formativa, atividades realizadas e eventos em que participa.
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Iremos fazer uma breve analise sobre o impacto que a promoção do ISAL,
seus eventos e presença na comunicação social teve no ano 2020/2021.
Analisaremos o número de publicações e a sua temática, a forma da
divulgação e a imprensa.
O ISAL desde 2014 que mensalmente elabora a sua Newsletters para
divulgação dos seus eventos junto dos seus alunos, antigos alunos e
parceiros, como forma de divulgação.
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15.

PROCEDIMENTOS
DE
AUTOAVALIAÇÃO E DA
AVALIAÇÃO EXTERNA E
SEUS RESULTADOS

15.1. AUTOAVALIAÇÃO
A Autoavaliação é levada a cabo por diversos mecanismos:






Inquéritos aos docentes
Inquéritos aos discentes
Relatório do Docentes sobre a avaliação da Unidade Curricular
Avaliação do docente levada a cabo pelo Conselho Técnicocientífico
Analise do Relatório anual do Provedor do Estudante

O ISAL possui um Provedor do Estudante que registou uma queixa contra
o Docente Sérgio Teixeira, a qual foi analisada nos Conselhos Técnicocientífico e nos Conselhos Pedagógico.
Não foram apresentadas sugestões de melhoria pelos alunos.

15.1.1. AVALIAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR E DO DOCENTE

Quadro 19 – PROCESSO DE ANALISE DOS INQUÉRITOS AOS DOCENTES E DISCENTES
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Anualmente é elaborado um inquérito aos docentes e discentes com o
intuito de otimizar as condições existentes na Instituição. Os resultados
apresentados e analisado foram positivos. Todos estes resultados foram
analisados pelos departamentos do ISAL, pelos Diretores de Cursos, bem
como pelos conselhos Técnico-científico e Pedagógico.
Nas Reuniões Gerais de docentes, foram analisados os resultados dos
inquéritos, bem como os relatórios das unidades curriculares
apresentados pelos docentes, por forma a verificar o cumprimento dos
programas das unidades curriculares, dos métodos de avaliação
definidos.
A avaliação pedagógica das UCs é um instrumento fundamental de
monitorização e melhoria contínua dos processos de ensino e
aprendizagem do ISAL. Assim, estes inquéritos semestrais, em que
intervêm os estudantes, os professores e os diversos órgãos do ISAL,
permite uma participação ativa na resposta aos inquéritos pedagógicos,
na análise de resultados e na proposta de medidas que visam a
qualidade e sucesso académico.
Os resultados da avaliação foram igualmente apresentados o Conselho
para a Avaliação e Qualidade.

15.2. DA AVALIAÇÃO EXTERNA E SEUS RESULTADOS
No ano Letivo de 2020/2021, foi dada continuidade aos Processo de
Acreditação em curso, com apresentação dos relatórios de Folow up
para o curso de Turismo e da avaliação Institucional.
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16.

PRODUÇÃO
REGULAMENTAR

No ano letivo 2020/2021 foram elaborados os seguintes regulamentos, nas
seguintes reuniões dos Conselhos:
- Reunião de Conselho Técnico-Científico de 10/12/2020, com parecer
favorável do Conselho Pedagógico reunido na mesma data:
 Alteração do Regulamento das Provas de Avaliação de
Capacidade para a frequência do Ensino Superior dos Maiores de
23 Anos, por forma a contabilizá-lo com o Decreto-Lei nº 64/2006, de
21 de março, alterado pelo Decreto-Lei nº 113/2014, de 16 de junho
e pelo Decreto-Lei nº 63/2016, de 13 de setembro
 Alteração do Regulamento do Concurso Especial de Acesso e
Ingresso do Estudante Internacional aos Ciclos de Estudos, por forma
a compatibilizá-lo com o Decreto-Lei nº 36/2014, de 10 de março,
com as alterações do Decreto-Lei nº 62/2018 de 06 de agosto 2018.
 Alteração ao Regulamento destinado às candidaturas pelo Regime
de Reingresso, Mudança de Par Instituição/Curso, por forma a
compatibilizá-lo com as Portarias nº 181D/2015, de 19 de junho,
alterada pelas Portarias nºs 305/2016, de 6 de dezembro, 249-A/2019,
de 5 de agosto e pela Portaria nº 150/2020 de 22 de junho.
 Regulamento da candidatura aos ciclos de estudos de licenciatura
por titulares dos cursos de dupla certificação de nível secundário e
cursos artísticos especializados, nos termos do Decreto-Lei 113/2014
na sua versão atual e Portaria nº 150/2020, de 22 de junho.
- Reunião de Conselho Técnico-Científico de 25/02/2021, com parecer
favorável do Conselho Pedagógico reunido na mesma data:
 Regulamento para os Regimes
Transferência e Reingresso.

de

Mudança

de

Curso,

 Regulamento Disciplinar,
 Regulamento das Provas de Avaliação de Capacidade para a
Frequência do Ensino Superior dos Maiores de 23 Anos.
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- Reunião de Conselho Técnico-Científico de 15/07/2021, com parecer
favorável do Conselho Pedagógico reunido na mesma data:
 Regulamento de Avaliação de Aprendizagem e Obrigações dos
docentes.

17.

SUBMISSÃO
CURSOS

DE

NOVOS

Foi apresentado para Acreditação um novo Ciclo de Estudos em
Contabilidade e Fiscalidade, com o número:
NCE
|

|
Contabilidade
e
Fiscalidade
Ref.A3ES
NCE/20/2000147
NOVO CICLO DE ESTUDOS PARA 2021/22

A 22 de abril de 2021 foi não acreditado o pedido de novo curso - Ref.A3ES
NCE/20/2000147
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18. COVID-19
Atendendo à situação emergência de saúde pública de âmbito
internacional, declarada pela Organização Mundial de Saúde à
classificação do NOVO coronavírus como pandemia, o ISAL - Instituto
Superior de Administração e Línguas, no ano letivo de 2019/2020, tomou
as medidas necessárias para acautelar os alunos, docentes e
funcionários, bem como garantir a continuidade do ano letivo, por forma
a que as expectativas dos alunos de terminarem os seus cursos ou de
finalizarem um não, não sejam defraudadas.
As medidas utilizadas foram as mesmas no ano transato, salientando-se:









O ISAL procurou acompanhar toda a situação, disponibilizou, em
cooperação com as entidades de saúde, uma sessão de
esclarecimento sobre o NOVO Corona Vírus com o Secretario
regional da Saúde;
Atualização permanente do plano de contingência;
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.
Manutenção do Documento de Boas práticas e Orientações de
Ensino à distância. O Instituto Superior de Administração e Línguas
optou por constituir uma sala de aulas virtual para cada unidade
curricular. Cada docente, coloca as tarefas e informações
completares nessa plataforma. Os docentes devem tirar partido
dos recursos existentes, selecionando-os com base em critérios
como: fiabilidade, credibilidade, usabilidade, qualidade e
disponibilidade.
Manutenção do Plano de Ensino à Distância (PED) do Instituto
Superior de Administração e línguas surge na sequência da
necessidade de definir algumas orientações comuns para o
trabalho dos docentes e dos discentes, à distância, num contexto
particular de situação de emergência sanitária provocada pela
pandemia do vírus COVID-19, que veio impor a regra de isolamento
social por um período imprevisível. O objetivo é garantir que os
discentes garantir a continuidade do ano letivo, por forma a que
as expectativas e motivações dos discentes de terminarem os seus
cursos ou alcançarem as suas metas pessoais, não sejam
defraudadas. Existem docentes que estavam familiarizados com as
diversas plataformas disponíveis, enquanto outros ainda não
tinham essa experiência de utilização.
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19. CONCLUSÃO
Foram cumpridos os objetivos proposto:







Criação e abertura de Pós-Graduações, atuais e correspondentes
a necessidades regionais
Fortalecimento do corpo docente, com a contratação de novos
professores doutores
Continuação da política de internacionalização
Continuidade da política de realização de prestação de serviços
a favor da comunidade
Promoção da Investigação científica
O ISAL no ano letivo 2020/2021 ficou com um World Rank de 10193
no UNIRANK:

Gráfico 15 – RANKING ISAL no ano letivo de 2020/2021

O ano letivo, 2020/2021, no contexto de pandemia mundial, foi marcado
por um processo de ajustamento, aprendizagem e superação que
permitiu uma adaptação face às condicionantes do momento. No ISAL,
teve lugar um processo de auscultação em distintos períodos temporais,
tanto de docentes como discentes, contribuindo para uma melhor
adaptação do ensino à distância. O ISAL continuará 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.
O ano letivo acabou por decorreu com alguma normalidade atendendo
à crise pandémica, com aulas presenciais e on-line. Foram criadas
condições quer de saúde publica quer pedagógicas para que o ano
letivo prosseguissem não obstante o fecho generalizado da economia.
Assim se manifesta o empenho de não só manter, mas também melhorar
os aspetos positivos ligados aos cursos e à Instituição e também o
empenho de a curto/médio prazo solucionar os aspetos considerados
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débeis de modo a obter resultados que permitirão o incremento de uma
“cultura de qualidade” como dinâmica constante da vida institucional.
Findo o ano letivo, conclui-se que o trabalho efetuado foi produtivo,
contribuindo para a valorização de todos os colaboradores da
Instituição.

Pareceres:
Favorável do Conselho Técnico-Científico de 23.06.2022
Favorável do Conselho Pedagógico de 22.06.2022

Página 59 de 63

