
ISEG promove open minds
Há no mercado a consciência cada vez mais generalizada de que é necessário
atualizar as competências ao longo de toda a carreira.
"Somos e promovemos open minds

for a better world." É desta forma

que Clara Raposo, dean do ISEG,
descreve o contexto de ensino e

aprendizagem que se vive na insti-

tuição, na qual a internacionaliza-

ção se enraizou e onde mais de 20%
dos 5.000 alunos que frequentam o

campus são estrangeiros. "A nossa

formação proporciona uma combi-

nação única de solidez quantitativa
com uma contextualização social,

ou seja, formamos pessoas comple-
tas, além de profissionais tecnica-

mente muito sólidos, nas áreas da

economia e da gestão", sustenta.

O ISEG Executive Education

apresenta na sua oferta vários tipos
de programas. No âmbito dos pro-
gramas de Inscrição Aberta, desta-

cam-se o MBA e as pós-graduações,
e os programas de formação de exe-

cutivos, programas mais curtos, ins-

trumentais e focados que privile-
giam metodologias ativas e a trans-

posição imediata dos conhecimen-

tos adquiridos para a realidade pro-
fissional e empresarial dos partici-

pantes.

Criação de valor
No campo das soluções custo-

mizadas visam dar resposta a neces-

sidades específicas de empresas e ou-

tras organizações, que procuram
uma solução de formação adapta-
da à sua realidade e ao perfil dos

participantes. Quanto aos temas
mais procurados, além da gestão ge-

ral, destaca-se também a liderança
e o desenvolvimento de competên-
cias interpessoais, porque à medida

que se progride na carreira. Tam-
bém a área digital, atendendo à re-

levância do tema, é alvo de grande

procura.

Investir em dirigentes
e quadros
Numa altura em que as empre-

sas já parecem reconhecer que as

pessoas são, verdadeiramente, o ati-

vo capaz de criar vantagens compe-
titivas sustentadas, nota-se a exis-

tência de uma estratégia decidida
das empresas de investimento nos

seus dirigentes e quadros, que pode

passar por apoiar a sua frequência
de cursos de Inscrição Aberta, mas

em outros pela concretização de

programas em exclusivo para a em-

presa, concebidos em versão ajusta-
da às suas necessidades.

Nesse sentido, Clara Raposo
reconhece que as pós-graduações
continuarão a constituir a alma
mater do ISEG Executive Educa-



tion. "Procedemos este ano a uma

importante renovação da estrutu-
ra e duração destes programas, ou

seja, vamos passar a oferecer uma
valiosa oferta de programas para
executivos de curta duração, que
têm tido por parte de gestores e

executivos uma procura crescen-

te", revela a responsável.

ái
Os nossos graduados estão
despertos para os grandes
desafios das suas
organizações, enquadrando-os
nos desafios ainda maiores
que o nosso planeta enfrenta
como um todo - ou seja, o
ISEG forma líderes com uma
especial capacidade de
trabalho colaborativo, graças
ao nosso ambiente de grade
diversidade e pluralidade."
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