
Cursos de curta duração e
especializações multiplicam-se

Nem só de MBA e pós-graduações se faz a formação de executivos. Para quem
tem pouco tempo e procura formação específica numa determinada área,
as opções são cada vez mais.

Nos últimos anos, a oferta de pro-
dutos de formação para executivos

tem crescido e os cursos orientados

para áreas específicas de conheci-

mento têm hoje um espaço impor-
tante nesse portefólio de soluções.
Não têm a abrangência nem o re-
conhecimento formal da oferta tra-
dicional das universidades materia-

lizada em pós-graduações, mestra-
dos e MBA, nem pretendem ter,

porque são desenhados para res-

ponder a necessidades concretas de

conhecimento e para desenvolver

aptidões numa determinada área

específica. Têm uma carga horária
mais reduzida do que os produtos
tradicionais, preços mais leves (em

alguns casos) e podem ter diferen-

tes configurações em termos de

currículo.

O ISEG é uma das escolas que
têm vindo a apostar em força nes-

ta área e já tem uma oferta grande
de cursos de formação executiva,
com uma carga horária que vai das

sete às 90 horas, mas que em mé-

dia ronda as 30 horas, distribuídas

por quatro dias. Todos os anos tem

lançado novidades, entre as próxi-
mas estão temas como Business In-
novation Agility (29h); Advanced

Programme in Sports Management
(51h); Mindful Leadership Deve-

lopment (24h) ou Storytelling (12
h). Vão juntar-se a propostas já
com várias edições realizadas como

o curso executivo em Luxury
Brand Management, ou a forma-

ção em soft skills e marketing pes-
soal. Os preços variam entre os 500
e os 4.000 euros.

Opções para todos
os gostos, agendas
e carteiras

Neste universo da formação
executiva, a Católica Porto Busi-

ness School conta também com vá-

rias propostas na área da gestão
(Gestão de Projetos, Gestão Geral,
Comercial, Controlo de Gestão), a

que se juntam cursos de Finanças,

Fiscalidade, Liderança (23h), Busi-

ness Analytics (32h) ou Fidelização
e Segmentação de Clientes (20h),
entre outros. Os programas dispo-
níveis têm entre seis e 164 horas e

preços que oscilam entre os 550 e

os 3.850 euros.
A ideia, como explica Ana Côr-

te-Real, associate dean da Católica
Porto Business School, é procurar
dar uma resposta àquele que é hoje
o grande desafio da formação exe-
cutiva: "Oferecer a cada momento
o conhecimento mais atual em cada

área científica, que partilhe a mais

recente pesquisa aplicada e ilustre

os conteúdos com as melhores prá-
ticas."



Na Católica-Lisbon Business &
Economics, a oferta de formação

para executivos é igualmente
abrangente e arruma-se nas áreas

de gestão geral, inovação, digital,
liderança & comportamento orga-
nizacional, gestão em saúde,

marketing e gestão comercial, fi-

nanças e programas setoriais.

Liderar Equipas de Alto Desempe-
nho (57 horas de forma-

ção/3.400€), um Programa Avan-

çado de Marketing para Executi-

vos, (130 horas/3. 250€), ou um

Programa de Gestão para o Turis-

mo, com 65 horas (3.600€), são al-

gumas das propostas disponíveis,
numa montra com mais de 30 ofer-

tas. O programa que visa ajudar a

desenvolver competências de ges-

tão junto de quem trabalha na área

do turismo é uma das formações da

Católica-Lisbon, direcionada a

áreas emergentes, uma tendência

que se destaca no catálogo de for-

mação para executivos das univer-
sidades que mais apostam neste

segmento. No caso da escola de ne-

gócios e economia da Católica em

Lisboa, há mais exemplos, como o

Fintech Disruption Program ou o

Design Thinking for Business Inno-

vation, formações com 21 e 50 ho-

ras, entre outras.
A Lusíada Norte está a cami-

nhar no mesmo sentido e alinhou

com o MBA e as pós-graduações
duas especializações na área da en-

genharia (Lean Healthcare e Inte-

gração Digital), a que se junta um

curso de especialização em Gestão
de Negócios Online, que a Facul-
dade de Ciências da Economia e da

Empresa estreia em outubro. A car-

ga horária desta formação é a mais

longa das três, ocupando 130 ho-

ras. Já as especializações da enge-
nharia têm 56 e 28 horas, respeti-
vamente.

A Universidade Portucalense
tem atualizado a oferta com a mes-

ma preocupação e conta já com
um conjunto de programas de for-

mação avançada que cobre áreas

como o turismo, a gestão, o direi-
to ou a hospitalidade, em formato
de short master e de formações
aplicadas.


