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ISEG apresenta
formação executiva em
parceria com a Harvard
Business School
15:55 António Freitas de Sousa
antonio.sousa@economico.pt

A formação ‘Competitividade e Estratégia para o
Desenvolvimento das Empresas e Clusters’ (CEDE), tem início a
23 de Setembro de 2016.
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O ISEG vai lançar a formação executiva ‘Competitividade e
Estratégia para o Desenvolvimento das Empresas e
Clusters’ (CEDE), em parceria com a Harvard Business School. O
Programa CEDE, “com uma orientação prática, pretende
contribuir para a criação de novos projectos no âmbito dos Fundos
Europeus Portugal 2020 e proporcionar uma visão integrada da
construção das vantagens competitivas das empresas”, refere a
escola em comunicado oficial.
Com início marcado para o dia 23 de Setembro de 2016, a 3ª edição
do programa CEDE está estruturado em módulos lectivos,
desenvolvidos em sessões de duas horas. No final da formação, os
participantes deverão desenvolver um projecto inovador, realizado
em grupo e com o apoio do corpo docente.
A coordenação científica da formação executiva CEDE está a cargo
de Vítor Gonçalves, director do programa, de Fernando Ribeiro
Mendes e de Idalina Dias Sardinha. Para além de professores do
ISEG, “o quadro de docentes de excelência deste programa conta
ainda com Christian Ketels, da Harvard Business School no
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Instituto de Estratégia e Competitividade do Professor Michael E.
Porter”.
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melhor
posicionada em rankings internacionais (SIR Iber 2015; Academic
Ranking of World Universities 2015)”. Criada em 1911, é uma
escola de referência na área, sendo a que se destaca com o maior
volume de produção científica nas áreas de gestão, economia e
matemática aplicada à economia e à gestão, apresentando
também diversas acreditações internacionais. “O corpo docente
altamente qualificado conta com 80% de doutorados, muitos deles
formados nas melhores escolas internacionais”.

Atualmente, o ISEG tem cerca de 4.950 alunos. Da oferta
formativa do ISEG constam sete licenciaturas, 20 mestrados e oito
programas de doutoramento. Adicionalmente, a escola aposta na
formação de executivos através da oferta do MBA ISEG, de 30 pósgraduações diferenciadas e de cursos de curta duração.
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Melhor aluno de pós-graduação do ISEG vence prémio
Entretanto, a escola revelou que o melhor aluno da pós-graduação
em Retail Management and Logistics do ISEG-CEGE, Pedro Gordo,
acaba de ser premiado com o primeiro ‘Retail Management &
Logistics GS1 Award’. O galardão foi criado pela GS1 Portugal para
distinguir actuais e futuros profissionais e gestores, com potencial
para transformar conceitos e técnicas apreendidas no meio
académico em boas práticas logísticas nas cadeias de valor e nos
negócios.
Segundo o seu director executivo, João de Castro Guimarães, “este
prémio tem uma virtude adicional: mostra que as empresas estão
atentas à actividade do meio académico e ao talento e
conhecimento dos seus alunos, alguns deles já com experiência no
mercado de trabalho”.
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