Corpo docente
de excelência

Professores do ISEG têm uma formação abrangente
e variada que vai desde o forte departamento de
matemática à área de ciências sociais. Ato contínuo,
programas e alunos ficam a ganhar.

Escola de economia

e gestão de

re-

nome a nível nacional e internacio-

nal, o ISEG possui diversas características que a tornam histórica e

distinta.

Especificamente

no que

toca aos mestrados

pós-graduações, a sua diferença assenta na
"única de solidez
combinação
quantitativa com um enquadramento social, até no que diz respeie

to aos 'global goals' das Nações
Unidas". "Aos nossos graduados é
reconhecida grande competência
técnica, bem como capacidade de
liderança associada a um mindset
colaborativo. Isto consegue-se com

um acompanhamento de proximidade que existe no ISEG, com
atenção dada à formação da pes-

'um todo', e num ambiente em que existe debate e geração de novas ideias", explica
soa como

Clara Raposo, presidente do ISEG.
A professora sublinha que os
alunos e os professores do ISEG
são regularmente premiados, in-

gestão e
nanças, contabilidade,
marketing e outros mais específicos em que o ISEG tem grande traComo por
dição e valências".

experiência. Não é por acaso que
MAEG (Maa nossa licenciatura

clusive a nível internacional,

Actuarial
exemplo,
Science,
Mathematical Finance, Monetary
and Financial Economics e Méto-

entrada

apontando o melhor case study, a melhor dissertação de mestrado ou
em projetos

distinções
sos.

"Um bom exemplo

e

concurCFA

é o

maior concurso munChallenge,
dial para estudantes de finanças,
em que uma equipa do mestrado
Finance do ISEG se sagrou em
o

2018

2019 vice-campeã na final
EMEA. Há quatro anos
que somos os campeões CFA em
é obra!", realça, acresPortugal
centando que estas iniciativas ime

regional

-

Quantitativos para a Decisão
Económica e Empresarial.
Note-se que as candidaturas
estão a decorrer
aos mestrados
muito bem e Clara Raposo confessa mesmo que, "até agora, está a
ser o melhor ano de candidaturas"
de que se recorda. Já as pós-graduações têm um calendário mais
tardio, mas espera-se "um aumendos

to do interesse

Mestrados
em inglês

parciais
independentes comprovam como os alunos do ISEG são
excelentes em termos de conhecie

mento prático
Recorde-se
são cursos

e de soft skills.

que os mestrados
que dão "grau acadé-

mico", enquanto

as

ções se destinam

a

pós-graduaprofissionais

que querem adquirir conhecimentos, mas sem obtenção de grau
académico.

e

da procura".

de setembro

Sobre a abertura

de novos pro-

completos

O ISEG tem uma extensa oferde mestrado e
ta de programas
Clara Raposo
pós-graduações.
destaca a qualidade do corpo docente da sua escola de negócios,

cuja formação é "muito abrangente e variada". "Temos professores

a

escola

mestrados
de

relembra

que
novos

acaba de lançar
com início em setembro

2020, todos

eles com ensino em

MiM

(Masters in Management), Accounting, Data Analytics
for Business e Law&Management
este com a Faculdade de Direito
da Universidade de Lisboa.
inglês:

Nas pós-graduações,
as novisão Capital Humano
&

dades

Gestão do Talento, Digital Techno-

for Management e Auditoria, Risco e Cibersegurança. Existem muitos novos cursos mais curtos para executivos que atualizam
logies

Finance, para quem quer perceber
como financiar projetos e organizações ambientalmente saudáveis,
relevante para as empresas e o se-

e formação ao londa
vida
em
temas
recentes. É o
go

caso do novo curso de Sustainable

abrangência de programas de mestrados e pós-graduações
que oferecemos."

tor financeiro.

Em relação à procura, enconacima do
tra-se substancialmente

tas", afirma Clara Raposo. "Por
um lado, a área relacionada com
big data e business analytics, na
qual o ISEG tem grande tradição e

ano passado, em todos os programas, destacando-se "as áreas de fi-

de Digital Technolo-

gies e de

Cibersegurança,
programas focados em dotar os novos
de "competências
de
mundo
mais
tecnológestão num
gico e digital que requer fortes
skills analíticas e quantitativas".
Por outro, aposta-se no desen-

profissionais

volvimento

de uma nova geração

e líderes preparados
mover
o mundo numa direpara
a Agenda
melhor,
"abraçando
ção
2030 das Nações Unidas e os 17

de gestores

ções, Clara Raposo

talhada

duro, a matemática, a computação
-, até uma área totalmente de ciências sociais, e isso reflete-se na

for Business,

Desenvolvimento
Objetivos
Sustentável das Nações Unidas".
"Por exemplo, o novo mestrado
MiM é inovador nesta matéria."

conhecimentos

skills', o puro de

áreas." A

Desafios

que vão desde um departamento
de matemática em que temos uma
área muito quantitativa forte, de-

- as 'hard

do país nestas

presidente do ISEG diz que é o apetite do mercado por estas áreas que
sustenta a oferta de Data Analytics

gramas de mestrado e pós-gradua-

Programas

temática Aplicada à Economia e à
Gestão) tem a mais alta média de

"Há dois eixos importantes
que ajudam a explicar

estas apos-

Societais
de

resumidos

nos

