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A 
Beta-i, Par-
ceiro do Ano 
2015 pela Por-
tugal Ventu-
res e o ISEG/

IDEFE estabeleceram 
uma parceria no âmbito 
da pós-graduação “Pros-
petiva, Estratégia e Inova-
ção” (PEI). Através deste 
protocolo, a Beta-i passa 
a ter um papel na dinami-
zação da rede de “alumni”, 
permitindo a estes alunos 
do PEI estagiar na Beta-
-i e ter acesso à rede de 
recursos da Associação de 
Empreendedorismo. Da 
mesma forma, os proje-
tos de inovação da Beta-
-i passam a poder contar 
com a colaboração dos 
consultores especializados 
que compõem a rede de 
“alumni” desta formação. 
Com esta parceria, os alu-
nos têm um conjunto de 
mentores e profissionais 
que os podem ajudar a 
desenvolver os negócios 
ou a criarem outro tipo de 
projetos, além de poderem 
participar em projetos que 
a Beta-i esteja a desenvol-
ver nas áreas da Inovação 
e Empreendedorismo. “É 
uma pós-graduação cla-
ramente voltada para a 
identificação e exploração 
das tendências e oportuni-
dades que estão a surgir a 
uma escala global e nacio-
nal”, afirma Paulo Soeiro 
de Carvalho, coordenador 
científico da pós-gradua-
ção, e acentua “a área da 
prospetiva ou foresight 
é uma das características 
únicas e distintivas da pós-
-graduação”.

O perfil do aluno que 
usualmente recorre a esta 
pós-graduação é muito 
variado, no entanto Paulo 
Soeiro de Carvalho refere 
que “a maioria das pessoas 
quer aprofundar as com-
petências nas áreas da ges-
tão Estratégica, processos 
de Inovação, Liderança e 
Empreendedorismo (de-
senvolvimento de mo-
delos de negócio) e uma 
formação que combine 
as componentes “teórico-
-conceptuais” com a prá-
tica/execução”. 

No âmbito da prática, 
é de referir que as empre-
sas parceiras são respon-
sáveis por módulos espe-
cíficos da pós-graduação, 
realizando-se essas ses-
sões nas instalações das 
próprias empresas. Paulo 

Soeiro de Carvalho deixa 
o exemplo da Deloitte, 
que fará o módulo de fer-
ramentas de gestão num 

espaço especialmente de-
senhado para estimular a 
inovação e a criatividade, 
que construiu nas novas 

instalações em Lisboa. E 
acrescenta que “muitas 
das pessoas que passaram 
por este programa senti-
ram a vontade, a confian-
ça e capacidade para mu-
darem a vida profissional, 
seja criando uma empresa 
ou projeto próprio, seja 
trabalhando em áreas de 
que gostam mais e nas 
quais se sentem mais rea-
lizadas”•

“É uma pós-graduação voltada para a 
identificação e exploração das tendências e 

oportunidades que estão a surgir a uma escala 
global e nacional”, refere Paulo Soeiro de 
Carvalho, coordenador da pós-graduação.
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