
Empresas, 'soft skills' e digital
dominam programas em 2018
A formação acompanha a dinâmi-
ca da sociedade. O mundo de hoje,
global e digitalizado, carece de for-
mação que permita o desenvolvi-
mento de soft skills, que precisam
de ser adaptadas ao novo contexto
das organizações. "Num mundo
cada vez mais digitalizado, há a

consciência de que as pessoas vão
ser a chave do sucesso e que, para
isso, serão necessárias chefias for-
tes, com capacidade de mobilizar e

inspirar", sublinha Anabela Possi-

dónio, diretora executiva do The
Lisbon MBA.

Na mesma linha, José Veríssi-
mo, do ISEG, sinaliza duas temáti-
cas que dão - e vão continuar a dar
- origem ao lançamento de novos

produtos formativos: digital e soft

skills, incluindo, tudo o que respei-

ta a áreas como comunicação, lide-

rança, gestão de equipas, inteli-
gência emocional. No IDEFE, es-
cola de formação de executivos da

Universidade de Lisboa, trabalha-

-se em força estas duas áreas. Tra-
balham-se ainda outras duas: A te-
mática do luxo, já uma área de

competência do ISEG, que respon-
de a um mercado muito exigente e

para o qual a escola oferece pro-
gramas com foco nas marcas e no
imobiliário; e o Social media, onde

cursos executivos de curta duração
tiram partido das novas ferramen-
tas do conhecimento.

"Os programas na área digital
continuam sempre com uma pro-
cura muito elevada em 2018, a ten-
dência continuará a ser essa",
adianta Luís Cardoso, diretor da

Formação de Executivos da Cató-
lica-Lisbon. A escola tem progra-
mas globais e transversais, caso do

Programa em Transformação Di-
gital, mas também tem formações
mais específicas, como o Programa
de Gestão em Marketing Digital
ou em Big Data. Pedro Torres,
coordenador do MBA para Execu-
tivos da Faculdade de Economia da
Universidade de Coimbra, refere
uma atualização de conteúdos,
com mais destaque ao digital, à

criatividade e à gestão do talento.
Na Porto Business School está já
previsto o lançamento e o reforço
de programas em Gestão de Inova-

ção, Design Thinking, Blockchain,
Analytics, E-Commerce e Digital
Transformation.

Escolas de negócios tradicional-
mente muito viradas para o tecido



empresarial, como a Católica Por-
to Business School, a UMinho
Executive, a UNAVE da Universi-
dade de Aveiro e o INDEG-ISCTE
anunciam um fortalecimento da

sua relação com as empresas. A
Católica Porto Business School de

que Ana Côrte-Real é Associate
Dean e que tem vindo a pensar a

sua oferta em termos de fases de

carreira e não em termos de áreas

científicas, acaba de reforçar a in-
terface universidade-empresa,
com a criação do clube de empre-
sas no âmbito do MBA Executivo,
recentemente lançado. "O clube é

uma plataforma de residência de

vários projetos que partilham em
comum o envolvimento das em-

presas no processo de formação e

desenvolvimento dos gestores,
tendo em vista profissionais mais

bem preparados para as empresas ",

explica.
Paulo Bento, presidente do IN-

DEG-ISCTE anuncia a realização
de parcerias com a AICEP e o

lAPMEI, para as áreas da interna-
cionalização e das pequenas e mé-
dias empresas. No ISG - Instituto

Superior de Gestão, Miguel Varela
enfatiza a aposta em duas novas
áreas ligadas à gestão: hospitalar e

tecnologias de informação. Numa
dinâmica idêntica, embora com te-
máticas de matiz diferente, desta-

ca-se a aposta estratégica da Uni-
versidade do Algarve nas áreas do

turismo e da saúde. Um novo for-
mato no MBA de Sistemas de In-
formação e Empreendedorismo é

uma das novidades que a Universi-
dade Lusófona tem para oferecer.

Não são só as temáticas que se

encontram em ebulição. A trans-

formação digital e o desenvolvi-
mento da neurociência serão res-

ponsáveis pelo surgimento de no-
vos formatos e novas metodolo-

gias de aprendizagem, explica Ana
Maria Sousa, Executive Director
for Executive Education da Porto
Business School. "Teremos cada

vez mais ofertas de formação on-
-line e programas e-learning mas
também programas presenciais
cada vez mais experienciais e que
criam maior impacto."

Perante uma realidade tão com-
plexa, Amândio da Fonseca, CEO
da Egor, vai ainda mais longe: "A

procura de novos modelos de for-
mação dos executivos e a descober-

ta de soluções mais eficazes consti-
tuem um desafio que acende a ima-

ginação do ser humano." • AR


