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formação executiva
de curta duração
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Luís Cardoso, o presidente do IDEFE-ISEG, revela ao Jornal Económico
o lançamento de 15 programas de curta duração de inscrição aberta.
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O centenário ISEG está a pôr em
marcha uma estratégia de longo
prazo para a formação executiva,
área onde quer dar cartas. "Estão
reunidas condições para que se

eleve a formação de executivos ao

mais alto nível", afirma Luís Car-
doso, presidente do IDEFE - ISEG
Executive Education ao Jornal
Económico.

O primeiro sinal da importância
agora atribuída à formação execu-
tiva é a criação da função de presi-
dente do IDEFE, departamento
que durante anos passou pratica-
mente despercebido no vasto uni-
verso do Quelhas. Neste novo
grande desafio, Luís Cardoso con-
ta com uma equipa de que os ros-
tos mais visíveis são Catarina Pai-

va, Filipa Cristóvão e Sônia Gon-
çalves.

Em entrevista ao Jornal Econó-

mico, Luís Cardoso explica que "à

história, reputação e qualidade de

uma instituição centenária", como
a escola de negócios da Universi-
dade de Lisboa, com "um excelente

corpo docente de perfil interna-
cional e vasta experiência empre-
sarial", junta-se agora "uma equipa
de qualidade superior".

O que vai mudar no IDEFE -
ISEG? Quais são as novidades?

Comecemos pelos Programas de

Pós Graduação da escola, que
constituem a oferta mais madura e

desde há anos têm grande afirma-
ção no mercado. Respondem à ne-
cessidade de inúmeros profissio-
nais que, oriundos de formação
académica muito diversificada,
procuram em determinado mo-
mento das suas carreiras uma for-
mação em gestão de grande quali-
dade que lhes reforce as compe-
tências e potencie a carreira pro-
fissional. "Correspondem a um es-

paço indispensável no mercado a

que ninguém responde como o

IDEFE", salienta Luís Cardoso.
Estes cursos decorrem em horá-

rio pós laborai, duas vezes por se-

mana, em média durante seis me-
ses. São um produto intermédio
entre os mestrados, de que na
atualidade se aproximam muito, e

os cursos para executivos de dura-

ção mais curta.
É, no entanto, na formação de

executivos propriamente dita que
se anunciam as maiores novidades.
Está em curso uma verdadeira re-
volução nos programas de curta
duração, área onde a oferta do
ISEG tem uma presença discreta e

Luís Cardoso e equipa contam
com grande expertise. "O potencial
é enorme", salienta.

"Vamos oferecer cerca de 15

programas de curta duração de

inscrição aberta, que penso irão ter
um grande êxito em áreas em que
o mercado está muito necessitado

e em que nós temos excelentes

professores", adianta.
A nova programação tem início

já em outubro e a partir daí os

programas irão sendo lançados
aos poucos. "Quando digo ao lon-

go de todo o ano letivo quero di-
zer: agora começa um, depois ou-
tro e outro e por aí fora..." Os

programas podem ter dois ou três
meses de duração ou simplesmen-
te funcionar dois fins-de-tarde
por semana. Há-os em todos os

formatos e e em variadíssimas
áreas do conhecimento, sobretu-
do aquelas que as empresas mais

procuram hoje em dia.
Catarina Paiva está sobretudo li-

gada ao programas de inscrição
aberta, quer curtos quer de pós-
-graduação. Filipa Cristóvão aos

programas customizados, aos pro-
gramas internacionais em geral e

ao MBA ISEG. "Temos um poten-
cial em todo o tipo de programas,
que é especialmente importante
nos customizados, por duas ra-
zões: uma ligação de confiança e

quase diria afetiva enorme com
muitas empresas em Portugal, que
nos abre muitas portas, e todo o

network do ISEG, incluindo anti-

gos alunos e as portas que a escola

naturalmente já teria abertas ", jus-
tifica Luís Cardoso.

Única escola de Economia e

Gestão da Universidade de Lisboa,
o ISEG tem departamentos muito
fortes nestas duas áreas, mas conta
também com um departamento de

Matemática e um departamento de

Ciências Sociais. Luís Cardoso diz

que as sinergias entre ambos per-
mitem explorar todo um potencial
em termos de trabalho extraordi-
nário que interessa a muitas enti-
dades, bem como construir equi-
pas com professores da casa. Isto

está, por exemplo, a acontecer na
área da banca para a qual estão a

construir grandes projetos de for-
mação relacionados com o data
science e o business analytics.

São entidades que, explica Luís

Cardoso, gerem biliões de dados
de empresas e clientes individuais
e que, essencialmente, precisam de

perceber como utilizá-los para de-
finirem estratégias de sucesso no
mercado. Para isso carecem de

competências analíticas e matemá-
ticas muito fortes, não meramente
técnicas, mas de aplicação concre-
ta.

"Há no ISEG certas valências in-
ternas muito valiosas, que vamos

aproveitar para fazer do Instituto
um parceiro precioso para o des-

envolvimento e competitividade
das empresas portuguesas, inde-
pendentemente da dimensão des-

tas". Este é, aliás, um aspeto dife-
renciador com o qual o presidente
do IDEFE-ISEG Executive Educa-
tion conta para afirmar a estratégia
no longo prazo. "Temos que ser
muito ambiciosos, muito determi-
nados e muito resilientes. Há toda
uma trajetória para cumprir se

queremos ser bem sucedidos".

Antes de ser levado para o ISEG

pela sua presidente Clara Raposo,
Luís Cardoso liderou durante mais
de 20 anos a formação executiva
em Portugal. Hoje pode ter muda-



do de casa, mas a bússola que o

acompanha mantém-se no rumo:
"Queremos continuar a marcar a

diferença".©

Está em curso uma
verdadeira revolução
nos programas de

curta duração, área
onde o ISEG tem uma
presença discreta e

Luís Cardoso e equipa
grande 'expertise'


