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ECONOMIA OU GESTÃO?

CONHEÇA AS DIFERENÇAS
Escolher entre Economia e Ges-
tão é uma das dificuldades dos
estudantes que querem estudar
Ciências Económicas. Que aspec-
tos tornam os dois cursos dife-
rentes?
No ISEG, os dois cursos começam
com uma base comum. Pensamos

que é importante, em ambas as

formações, ter bases de Matemáti-
ca, Economia, Gestão e mesmo
das áreas do Direito e de História
Económica. A partir do segundo
ano, os cursos seguem caminhos
diferentes: Economia foca-se no
mercado, numa perspectiva mais
"macro", com enfoque nas políti
cas públicas, na economia mone-
tária, entre muitas outras; enquan-
to Gestão se foca claramente na

empresa, e consequentemente nas

áreas financeira, de marketing.
recursos humanos, entre outras.
Costumamos resumir isto numa
metáfora simples: Economia "olha

para a floresta" e Gestão "olha para
a árvore".

Quais são as empregabilidades
das licenciaturas do ISEG?
Fruto de um trabalho contínuo de
excelência e exigência no ensino,
assim como de uma cada vez maior
ligação às empresas através de um
Career Management Office muito
ativo, as licenciaturas do ISEG apre-
sentam, todas elas, números de em-
pregabilidade acima de 95%.

O que as diferencia das ministra-
das noutras universidades?
Esta é uma área com muita concor-
rência, quer entre as faculdades na

captação de melhores alunos, quer
entre alunos na entrada no mercado
de trabalho após a licenciatura. O

ISEG tem uma longa tradição na

preparação de economistas e gesto-
res, com grande enfoque na verten-
te do crescimento pessoal. Isto si-

gnifica que queremos formar gran-
des economistas e gestores do pon-
to de vista técnico, mas que sejam
também grandes homens e mulhe-
res, cientes do seu papel na socie-
dade e no desenvolvimento de um
mundo melhor. Valores como o es-
pírito de equipa, a cooperação e o
mérito são muito importantes no
ISEG. Acreditamos que nos cabe po-
tenciar e valorizar as iniciativas dos

alunos, e fazemo-lo deixando tem-
po livre e creditando actividades

paralelas, incluindo voluntariado e
actividades culturais, etc. Também
incentivamos fortemente a partici-
pação, no desporto universitário e

em clubes e associações (temos vã-
rios: Associação de Estudantes, Jú-
nior Empresa, Clube de Empreen-
dedorismo, Sociedade de Debates,
Tuna, etc). Pensamos que estas ac-
tividades ajudam a formar o carác-
ter e a preparar melhor os nossos
alunos para o mundo real.
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