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Welcome Week
A semana de  7 a 11 de março foi dedicada ao acolhimento dos alunos Erasmus+ Incoming do segundo
semestre, com várias atividades de integração dentro e fora do ISAL.

Seminário sobre a Igualdade de Género
O ISAL organizou, no dia 9 de março, um seminário subordinado ao tema “Dia Internacional da Mulher/
Igualdade de Género”.
A iniciativa, que decorreu no auditório, contou com a intervenção de Cristina Pedra, vice-presidente da Câmara
Municipal do Funchal, Mariana Bettencourt, diretora de Serviços de Igualdade e Cidadania, e ainda de Sancha
de Campanella, na qualidade de vogal da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados, além de
Vice-Diretora-Geral do ISAL.

Seminário - Plano de Négocios

No dia 14 de março decorreu no auditório do ISAL o seminário - Plano de
Negócios, cujo, orador foi o Dr. Nelson Abreu, docente do ISAL. Este
seminário foi aberto a toda a comunidade mas em especial aos alunos do
ISAL.
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Sessões de Esclarecimento
No corrente mês foram realizadas várias sessões de esclarecimento sobre a oferta formativa do ISAL e
esclarecimentos sobre as várias modalidades de acesso no ISAL.
O ISAL esteve presente nas seguintes escolas:
Dia 15 de março - Escola Básica e Secundária Bispo D. Manuel Ferreira Cabral em Santana;
Dia 30 de março - Escola Secundária Jaime Moniz;
Dia 31 de março - Escola Básica e Secundária de Machico;
Dia 31 de março - IPTL - Instituto Profissional de Transportes e Logística.

Evento Profissões do Futuro

No dia 18 de março o ISAL esteve presente no evento Profissões do Futuro
realizado pela Escola Francisco Fernandes em parceria com a Direção
Regional de Informática e com o Instituto para a Qualificação.

Erasmus+
Ao longo deste mês o ISAL recebeu, no âmbito do Programa Erasmus+, várias parceiras da Lublin University da
Polónia.

https://www.jaimemoniz.com/
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Sessões de Esclarecimento
Os alunos do 1º ano do ISAL assistiram, no dia 16 de março, a uma sessão de esclarecimento sobre o
Programa Erasmus+.
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ISAL e Instituto Ibero-Americano de Compliance anunciam 2.º
Congresso Luso-Brasileiro de Gestão e Conformidade

O ISAL acolhe nos dias 31 de maio e 1 de junho, o 2.º Congresso Luso-brasileiro de Gestão e Conformidade,
uma iniciativa do Instituto Ibero-Americano de Compliance organizado em parceria com o ISAL.
Trata-se de mais um evento de produção e divulgação científica organizado em parceria pelas duas
organizações e surge na sequência do protocolo celebrado em 2021 e do desenvolvimento do Plano
Estratégico da Investigação, bem como de Internacionalização. O evento terá lugar nas instalações do ISAL,
mas será transmitido simultaneamente através de uma plataforma digital, tratando-se de um evento híbrido.
O Congresso Luso-brasileiro de Gestão e Conformidade pretende fomentar o debate nas áreas da
Governança, Compliance e Conformidade, com o propósito de partilhar as melhores práticas para a mitigação
de riscos, implementação de programas de conformidade e prevenção de crises.
O congresso contará com prestigiados oradores da comunidade ibero-americana, cuja excelência e
experiência nas suas áreas de atuação são amplamente reconhecidas. O ISAL dá destaque às intervenções
da sua Vice-Diretora Geral, Sancha de Campanella, e do seu docente Doutor Élvio Camacho. Sancha de
Campanella salienta que, nos últimos anos, o ISAL tem dedicado especial atenção ao desenvolvimento de
iniciativas de cariz científico, reforçando parcerias protocolares que estimulam a investigação científica, a par
da sua estratégia de internacionalização.
A organização do evento convida a comunidade científica a submeter o resumo do seu artigo científico, até ao
dia 2 de abril, àquele que pretende ser um marco na produção científica e uma ponte entres os dois lados do
Atlântico.


