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ISEG investe na formação à medida
Encarada com uma das suas maiores vantagens, a formação à medida é a grande aposta do ISEG.

JOANA MOURA

joana.moura@economico.pt

“Luxury Brand Management”, “Brain and
Business”, Marketing Digital, Finanças para
Gestores não financeiros ou Instrumentos
Financeiros (futuros, opções e ‘swaps’, con-
tabilidade forense e de investigação, ‘Cyber
risks’) são exemplos de cursos de curta du-
ração para executivos que, de acordo com a
Business Development Director do ISEG,
Helena Amaral Neto, fazem desta escola a
melhor aposta para o futuro dos executivos.
São cursos de formato intensivo e que apos-
tam em áreas de nicho, “com oradores de
topo, quer nacionais, quer internacionais”,
garante a directora.
O ISEG, que este ano comemora os 105 anos
de vida, conta com uma oferta de mais de 30
programas anuais, de curta duração ou em re-
gime de pós-graduação nas mais diversas
áreas, que vão das finanças ao marketing,
cuja “importância vital é na qualidade dos
conteúdos seleccionados e dos docentes e
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oradores que abraçam este desafio que é o
programa de formação para executivos”,
continua. As vagas dependem dos cursos,
mas Helena Neto afirma que “é média, conta
com 30 alunos por cada curso”.
No ano passado, lançou uma novidade: a Lis-
bon Executive Academy destinada a executi-
vos, que oferece os cursos de curta duração. A
escola tem cursos de inscrição aberta para
executivos e à medida para empresas, sem
nunca esquecer “as ‘soft skills’ e valências
que vão além dos conhecimentos técnicos e
académicos”.
Num mundo cada vez mais globalizado,
“também a globalização da formação é uma
realidade, tanto na procura dos gestores pelo
desenvolvimento de conhecimento e valên-
cias, para poderem trabalhar em empresas
internacionais, como de gestores e profissio-
nais estrangeiros que procuram formação em
Portugal”, diz Helena Neto, acrescentando

que, por isso, “o ISEG tem tentado desenvol-
ver uma oferta de serviços que visa responder
a esta realidade, tendo a procura de cursos por
parte de gestores estrangeiros aumentado si-
gnificativamente no último ano.”
E neste caminho, também “a formação à me-
dida continua a ser uma aposta do ISEG”,
afirma a directora. “Este conceito de ‘progra-
mas abertos’ permite às empresas solicitar a
adaptação dos cursos, em termos de conteúdo
programático e orçamento, tendo em conta a
realidade de cada uma”. Uma estratégia que a
directora executiva garante ser para conti-
nuar.
Os programas de pós-graduação têm uma du-
ração média de seis a nove meses, em regime
pós-laboral, enquanto os programas executi-
vos duram entre 30 a 60 horas.
Os programas de pós-graduação custam, em
média, quatro mil euros e os programas para
executivos entre mil e dois mil euros. ■

No ano em que comemora

105 anos de vida, o ISEG aposta em cursos

de formato intensivo.

“A formação à
medida continua
a ser uma aposta

do ISEG e uma
das suas maiores

vantagens”,
diz Helena Neto,

Business
Development

Director.
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