
JOÃO DUQUE, PRESIDENTE DO INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO (ISEG), DEFENDEU

"QUEREMOS QUE OS NOSSOS ALUNOS

SEJAM CAPAZES DE CONSTRUIR A SUA

PRÓPRIA IDENTIDADE"
Cavaco Silva, Fernando Ulrich ou Alberto da Ponte. Estamos a faiar do atual Presidente da República Portuguesa, do Presidente da Co-

missão Executiva do BPI e do Presidente da RTP. Além de serem hoje grandes decisores que se destacam na esfera política, económica e

empresarial, em comum partilham um percurso académico no Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG). Quando João Duque afirma

que esta éuma escola que cria líderes, vê nestas personalidades e noutras, que formam a "brilhante coletânea" da Associação dos Antigos

Alunos, a concretização dessas palavras.

OISEG

[Instituto Su-

perior de Economia

e Gestão] é, hoje, um
dos grandes respon-
sáveis pela formação
e educação da "elite

do pensamento e da

decisão económica e

empresarial em Portugal". A instituição
académica tem conseguido estar, ao lon-

go de mais de cem anos, na vanguarda
do ensino da economia, finanças e ges-
tão, não ostentando, graças a esse esta-

tuto, grandes protagonismos. Assume

sim o peso de um passado brilhante e

a responsabilidade de ter educado e de

continuar a educar profissionais que se

destacam onde quer que estejam. O se-

gredo é simples na teoria. Já no terreno
esse trabalho exige que todos vistam a

camisola. "0 ISEG é uma escola que se

destina a formar quadros médios supe-
riores na área de economia e gestão com

uma forte formação técnica nessas áre-

as. Mas não impomos um modelo for-
mativo como sendo o certo. Damos sim a
conhecer todos os modelos e cada aluno

opta pelo mais adequado para construir
a sua própria identidade", explicou João

Duque, Presidente do ISEG em declara-

ções à Revista Pontos de Vista. No final
de cada ano letivo, João Duque espera

sempre ver um objetivo concretizado.

"Dos 350 alunos que terminam a licen-

ciatura ou dos 500 que acabam o mes-

trado, quero entregar um diploma único

para cada um deles. Podem ter um fato e

uma gravata iguais mas quero que cada

um seja diferente do colega do lado.

Queremos que os nossos alunos sejam
capazes de construir a sua própria iden-

tidade", defendeu o Presidente.
"Liberdade de aprender e liberdade de

ensinar". É com esse mote que a escola

quer chegar aos seus estudantes e, para
tal, além do ensino de longa duração e da

vasta possibilidade de cursos executivos
de curta duração e de formação intensi-
va, o ISEG possibilita o acesso a muitas

outras opções. "Quero que os meus alu-
nos sejam também excelentes econo-

-0 ISEG é uma escola que se destina a

formar quadros médios superiores na

área de economia e gestão com uma

forte formação técnica nessas áreas.

Mas não impomos um modelo formativo

como sendo o certo
João Duque

mistas e gestores", afirmou João Duque.

Aqui, o "também" não surge por acaso.

"Significa que têm obrigatoriamente de

o ser para que tenham o nosso diploma.
Mas quero que sejam mais do que isso.

Sejam cidadãos do mundo". Para lá che-

garem, o JSEG disponibiliza atividades

que vão além do ensino da economia e

gestão. No fundo, é-lhes dada a possibi-
lidade de crescerem dentro da escola,

com uma atividade cultural constante,

exposições de arte, palestras, atividades

musicais e o ensino de seis línguas es-

trangeiras (inglês, francês, alemão, cas-

telhano, russo e mandarim).
Além de toda a componente formativa

que assenta em modelos de aproxima-
ção quantitativa e qualitativa, o ISEG

procura incutir nos seus alunos um es-

pírito de parceria. "Não pretendemos

que eles queiram ser o primeiro na or-

ganização onde vão estar. Este é um mo-
delo de comportamento que vejo muito
estimulado nalgumas escolas. Despertar
no atuno um espírito de concorrência e

agressividade face aos colegas na busca

do melhor não é saudável, sobretudo

quando estou a preparar pessoas que
vão colaborar em organizações" expli-
cou João Duque que avançou rapida-
mente para um exemplo representativo
do mundo do futebol. "O Cristiano Ro-

naldo não consegue ser o melhor numa

equipa que perde e se ele quiser ser o

melhor da equipa levará a mesma a per-
der", descreveu. Deste modo, os alunos

devem perceber que serão agentes de

transformação nas organizações onde

vão estar com o intuito de coloca-las em

primeiro lugar no ranking do setor de

atividade a que pertencem. "Em vez de

usarem os cotovelos para empurrarem
os outros, devem usar as mãos para aju-
darem a puxar o grupo para a frente", de-

fendeu. Este é o modelo de ensino usado

pelo ISEG, uma escola que cria líderes.

Tendo em conta a extensa literatura que
se dedica ao assunto, um líder pode ter
variadas definições, Mais democrático,
mais autocrático, mais emocional, mais

O ISEQ hoje:
Disponibiliza sete licenciaturas, uma das quais em parceria com a Faculdade
de Motricidade Humana; 20 mestrados; vários doutoramentos, o MBA ISEG e
dezenas de cursos de pos-graduação. De acordo com os requisitos para o En-

sino Superior a nível internacional, os cursos estão devidamente acreditados.
0 ISEG dispõe ainda de unidades de investigação acreditadas pela Fundação

para a Ciência e a Tecnologia.



concentrador, mais otimista. Existem

sempre caraterísticas individuais que se

destacam e um líder saberá ler os sinais
e agir quase de uma forma inata. Ser
líder é, para algumas pessoas, tão natu-
ral como respirar. "Parece que têm um
certo poder, um magnetismo, uma aura

que nós não vemos. Devemos ver num
líder uma calma e um contraiu que não

vemos em mais ninguém. Mas, por outro
lado, o líder também sabe criar instabili-
dade de forma a obrigar as pessoas a sa-
írem da sua zona de conforto", defendeu

João Duque. No ISEG procura-se isso

mesmo mas por muito que se ensine e

que se transmita bons conselhos, não há
uma receita universal.

UMA DAS MELHORES
ESCOLAS DE NEGÓCIOS

DO MUNDO
À questão "que escola recomenda em
cada país a quem nele pretenda estu-

dar?", Portugal continua a destacar-se na

formação de executivos. Há cinco escolas

portuguesas na Lista Eduniversal 2013,
o ranking das melhores escolas de ne-
gócios do Mundo. A qualidade do ensino
de uma instituição como o ISEG é, assim,
reconhecida "fora de portas", o que, para
João Duque, "significa que a indústria
de educação do ensino superior na área
de economia e gestão está a afirmar-se
como uma boa indústria". Mas o caminho
não é muito difícil de fazer, defendeu o

mesmo responsável. Basta seguir os pa-
drões das melhores escolas que figuram
no top 5. "Para mim o modelo é aquele,
Tenho de ver o que é que eles fazem, o

que exigem e adequar à realidade onde

estamos inseridos", admitiu.
Este reconhecimento surge como resul-
tado de um intenso investimento que
se tem feito, tanto nas infra estruturas
como na contratação de um corpo do-
cente altamente qualificado. "É pedido
que os profissionais de uma universida-
de empurrem a barreira do conhecimen-
to para a frente e forcem o desconhecido
e este deve ser um esforço diário para
que o desconhecimento ocupe cada
vez menos espaço", explicou João Du-

que. Quanto maior a exigência, maior
será o reconhecimento internacional de
entidades que começam a olhar para a

escola como um parceiro de interesse.

Todavia, a atual conjuntura económica

poderá ditar um futuro instável para
as universidades portuguesas. "As res-
trições orçamentais são devastadoras e

há o risco de muitas destas conquistas
se perderem por causa deste período de
crise que levará à perda de uma compo-

Quero que os meus alu-

nos sejam também ex-

celentes economistas e

gestores. Significa que
têm obrigatoriamente
de o ser para que te-

nham o nosso diploma.
Mas quero que sejam
mais do que isso. Sejam
cidadãos do mundo

nente fundamental, os docentes", parti-
lhou o responsável.

Quase a terminar o seu mandato, João

Duque espera que o novo presidente
continue a levar em frente esta linha

estratégica que tem conduzido o ISEG

a bom porto, mantendo o mesmo mo-
dus operandi que tem conduzido a uma
maior afirmação nacional e mundial.
Formar profissionais de topo continua
a ser o objetivo. Já no mercado interna-
cional, quando estes profissionais fo-
rem elogiados pelas suas competências
levantar-se-á a questão: "De que univer-
sidade vêm?" E a resposta é clara: "Das

universidades portuguesas claro porque
lá o ensino é de grande qualidade", con-
cluiu João Duque.

O ISEG

em dados cronológicos
1844 - A aula de comércio é

anexada ao Liceu de Lisboa para
formar a Escola de Comércio;
1869 - A Escola de Comércio

passou a chamar-se Instituto In-

dustrial e Comercial de Lisboa,

depois de ter sido integrada no

Instituto Industrial de Lisboa;
1884 - Criação do Curso Supe-
rior de Comércio;
1911 - O Instituto Industrial e

Comercial de Lisboa origina o

Instituto Superior Técnico e o

Instituto Superior de Comércio;
1930 - Formação da Universida-
de Técnica de Lisboa. A designa-
ção do Instituto Superior de Co-

mércio foi alterada para Instituto

Superior de Ciências Económi-

cas e Financeiras;
1972 - Alteração para Instituto

Superior de Economia;
1990 - Adoção da atual designa-
ção: Instituto Superior de Econo-
mia e Gestão - ISEG.




