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ISEG: 105 anos a criar conhecimento
E UMA DAS MAIS ANTIGAS ESCOLAS DE ECONOMIA E GESTÃO EM PORTUGAL, MAS TAMBÉM ENGLOBA
AS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA SUA OFERTA DE PÓS-GRADUAÇÕES E MBA.

Com
uma oferta formativa

desenhada para fazerface
às necessidades da rea-
lidade empresarial atual,

o ISEG aposta em programas com
conteúdos inovadores e que pro-
porcionem soluções à medida para
os executivos e para as empresas.
Aquela que é considerada a mais

antiga escola de Economia e Ges-
tão em Portugal, pauta-se por um
ensino de qualidade, espelhado nas

sete licenciaturas, nos 20 mestra-
dos e nos oito doutoramentos que
oferece. A que se juntam também
a formação pós-graduada, através
do IDEFE (Instituto para o Desen-
volvimento e Estudos Económicos,
Financeiros e Empresariais, cria-
do em 1993), que dispo nibi li za um
MBA com mais de 30 anos (e com
acreditação da A MBA - Associação
dos MBA), cerca de 30 pós-gradu-
ações e vários cursos executivos
A experiência no mercado de tra-
balho exige conteúdos focados em
áreas científicas ou em sectores de

atividade, A pensar nisso, as pós-
-graduações, o MBA e os cursos
executivos são apropriados para
quem quer aprofundar conheci-
mentos. Refira-se que, anualmen-

te, o ISEG reúne cerca de 700 alu-

nos em cursos executivos
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REFORÇAR COMPETÊNCIAS
O MBA ISEG destina-se, primaria-
mente, aos gestores que ocupam
uma posição central nas organi-
zações. Em particular, aos execu-
tivos que aspiram a uma progres-
são na carreira profissional e que
necessitam de aumentar as suas

competèncias em várias vertentes.
De acordo com o ISEG, uma das

vantagens do MBA é o facto de per-
mitir a atualização e a aquisição
de competências destinadas a au-
mentar a eficácia do trabalho. O que
passa pelo desenvolvimento de soft

skills em liderança e gestão eficaz

de equipas, por exemplo, o que per-
mite aumentar as competèncias
não-técnicas, essenciais para se

poder assumir posições de maior
estatuto e relevo nas organizações.
Por outro lado, as unidades cur-
riculares, destinadas à gestão da

mudança, inovação e empreende-
dorismo, têm como propósito a cri-

ação de uma atitude orientada para
a transformação criativa nas orga-
nizações e indústrias portuguesas.
Atual izare adaptar a formação le-

cionada às necessidades do mer-
cado é outra das apostas do ISEG

que também disponibiliza diver-
sas pós-graduações para o públi-
co executivo. Algumas delas com

um foco mais sectorial, como, por

exemplo, VVmebusiness, Agnbusi-
nessou Gestão e Avaliação Imobi-
liária. Outras mais especializadas
por área científica, como são os

casos da Análise Financeira, Eco-

nomia, Marketing, Sistemas de in-

formação, Gestão de Pro|etos ou
Contabilidade e Fiscalidade.
Para aqueles profissionais que dis-

põem de pouco tempo, mas que
pretendem ultrapassar algumas
lacunas concretas de conhecimen-
to e competência, o ISEG oferece
ainda cursos de Formação Execu-
tiva de curta duração. São realiza-
dos em horários pós-laborais (o

que vai ao encontro das restrições
profissionais dos alunos), e abor-
dam temáticas como "Finanças
para Gestores Não Financeiros" "

Governança dos Sistemas de Infor-

mação", Fast-track MBA" ou "Lu-

xury Brand Management"
Com esta panóplia de oferta for-
mativa, o ISEG põe em prática a

máxima de que investirem forma-

ção contínua é fundamental. Per-

mite obter competências em áre-
as específicas, em alguns casos

complementares à licenciatura, ou

adquirir conhecimentos noutras
áreas de estudo, O que se traduz
em vantagens competitivas, quer
para carreiras consolidadas ou em
desenvolvimento, num contexto
empresarial que impõe uma "se-

leção natural" favorecendo os que
possuem maise melhorformação.

OFERTA ESPECÍFICA DE TIC:

Pós-graduações:
Gestão de Projetos
Information Security Management
Sistemas e Tecnologias de Informação para as organizações
Marketing Digital em parceria com a Google e a phd (NOVA)

Curso executivo:

Governança dos Sistemas de Informação


