Céline Abecassis-Moedas

Dean da Formação Executiva da Católica Lisbon
School of Business and Economics

1 Portugal enfrenta, atualmente, alguns
desafios no que à gestão diz respeito. Em
primeiro lugar, por questões que são essencialmente culturais, ainda temos uma
gestão muito hierarquizada e com muita
aversão ao risco. Estas duas dimensões em
conjunto produzem uma gestão que não
só é pouco inovadora como deixa pouco
espaço para criatividade. Em segundo lugar, vivemos atualmente num choque geracional, já que facilmente temos dentro
da mesma empresa duas a três gerações
de colaboradores a trabalhar lado a lado,
o que torna a gestão dessa equipa um verdadeiro quebra-cabeças.
De um lado, temos uma geração acima de
cinquenta anos que está habituada a viver
e trabalhar num mundo muito hierarquizado e são muito dedicados à profissão e
à empresa. Do outro lado, os jovens da
geração Z que querem flexibilidade, impacto e equilíbrio entre vida profissional
e vida pessoal. Os gestores têm o desafio
de reter e gerir estas gerações mais jovens
que são muito “móveis” e saltam facilmente de uma empresa para outra, de um
tipo de emprego para outro e até de um
país para outro com imensa facilidade.
Mas Portugal tem boas escolas de gestão,
cuja formação é constantemente atualizada em função das novas tendências da
gestão e que procura arranjar soluções
que permitam aos gestores lidar com os
desafios da gestão.
2 Acreditamos que a aprendizagem para
a gestão deve ocorrer durante toda a vida,
o chamado lifelong learning e que este é
essencial para o desenvolvimento do capital humano das empresas e do país. As
ferramentas de gestão estão constantemente a ser atualizadas de acordo com
o mercado procura e que esta adaptação
deve ser apreendida de forma regular. O
24

nosso conhecimento é baseado nas investigações e nos projetos mais recentes. A
Católica-Lisbon tem muitas formações
de alto nível nas áreas comportamentais,
mas também nas áreas mais tecnológicas.
Na área de gestão de equipas, ensinamos
e treinamos os participantes a dar e receber feedback (essencial no dia-a-dia das
organizações), a gerir equipas remotas
(o desafio recente que os gestores têm
de superar) e a saber gerir conflitos. Nos
nossos programas e módulos de liderança
partilhamos ferramentas muito práticas
para ter impacto imediato. Por exemplo,
as gerações mais novas querem projetos
desafiantes e inovadores com um papel
bem definido. Temos programas nas áreas
de gestão de projetos, de liderança de gestão de equipas, entre outros. Porque o
mundo é cada vez mais digital e tecnológico, preparamos os gestores para este
novo mundo com programas em digital
transformation, business automation,
fintech, blockchain, digital product management, design thinking, data science,
cibersegurança...
Finalmente, o grande desafio do século
21 é e vai continuar a ser a sustentabilidade. Temos muitos programas nesta
área e cada vez mais inserimos módulos
de sustentabilidade nos nossos programas de gestão.

Nuno Velho

Managing Partner
da Actual Training

1 A gestão empresarial que se faz em
Portugal muito tem vindo a evoluir nos
últimos anos, mas muito há ainda a fazer
nessa direção.
A formação tem sido a base, o suporte
deste desenvolvimento, porque sem formação não há evolução, e sem evolução
não há futuro. O mundo, a vida, os negócios, tudo muda a ritmo avassalador e
ou acompanhamos o progresso, ou arriscamo-nos a ver morrer os investimentos

realizados. Não é demais lembrar que
o nosso tecido empresarial é composto
por 99% de micro e pequenas empresas,
muitas delas de origem familiar. Só que
“no agora” não basta herdar ou dar continuidade ao que existe. É preciso pensar
estrategicamente, inovar, fazer acontecer
e reinventar-se todos os dias. Comecemos
com o alinhamento das Universidades,
com as empresas, por exemplo, e com o
que o mercado necessita. Sabemos que
já existe, mas acreditamos que é possível
fazer mais e melhor. Um bom gestor não
deve só saber pensar. Deve inevitavelmente saber fazer.
A gestão é um universo abrangente e que
requer conhecimentos das mais variadas
áreas do saber. Falamos das áreas das finanças, do marketing, da contabilidade,
dos recursos humanos, que passam fundamentalmente todas elas pelas tecnologias de informação. É com dados que se
decide. É com conhecimentos de causa
própria que se gere.
2 A Actual Training, enquanto empresa
de formação e consultoria, muito tem
contribuído para aumentar a qualidade
dos nossos gestores, principalmente no
âmbito da informática.
Um bom gestor tem que necessariamente
ter um bom conhecimento de ferramentas de análises de dados, por exemplo.
Já lá vai o tempo em que a decisão era
tomada com base em intuições ou notas avulsas. Há que ter formação! Há
que dar formação aos colaboradores!
O sucesso de uma boa gestão depende
de todas as pessoas que integram a organização e da sua própria formação.
A começar pelos serviços de receção,
até aos mais elevados cargos diretivos.
As empresas, não podem arriscar parar
no tempo, correndo o risco de “perder o
comboio” e perder competitividade.
A nossa área de análise e inteligência de
dados com reporting (incluindo o muito
na moda Power BI e o ancestral Excel),
muito tem contribuído igualmente para
a tomada de decisão informada, aumentando desta forma, as competências de
gestão. Esta área surge de uma necessidade inequívoca de conhecer o negócio
e de ser capaz de criar instrumentos que
conduzam a decisões estratégicas, com
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base nos dados internos ou em relatórios
que falam por si. Tudo isto permite obviamente encontrar as melhores soluções
empresariais.
E porque estamos totalmente alinhados com o mercado e porque o futuro é
tecnologia, queremos muito continuar a
contribuir para formar mais e melhores
gestores e mais e melhores colaboradores. Um bom gestor não se “faz” sozinho
é um facto.

José Varejão

Diretor da Faculdade de Economia
da Universidade do Porto

1 Em geral, os estudos internacionais
conhecidos sobre a qualidade da gestão
não são favoráveis a Portugal nas várias
dimensões que consideram – gestão por
objetivos, incentivos e controlo de gestão.
Não se deve, porém, confundir qualidade da gestão com qualidade dos gestores:
fatores como o ambiente competitivo e a
estrutura empresarial do país são tão importantes quanto a figura do gestor e a
sua formação.
2 Pode, e é o que a FEP tem vindo a fazer,
atuar a dois níveis: ao nível da formação
dos gestores do futuro, proporcionando-lhes uma sólida formação que combine
conhecimento com competências pessoais e experiência internacional; ao nível
da investigação, partilhando o conhecimento sobre as boas práticas da gestão
e sobre os fatores externos, incluindo as
boas políticas, que as condicionam.
A cada vez maior aproximação entre a
academia e o mundo da prática contribui
seguramente para o aumento da qualidade da gestão, pelo contributo que gestores qualificados e experientes dão para a
formação dos futuros gestores, mas também pela atualização que, inevitavelmente, o contacto regular com a Academia
lhes proporciona.

Mário Velindro

Presidente do Instituto Superior
de Engenharia de Coimbra – ISEC

1 A gestão em Portugal padece do grave
problema de falta de planeamento estratégico. A engenharia é a principal vítima
desse pecado – toda a falta de planeamento
dificulta o trabalho dos engenheiros; e, ao
mesmo tempo, é um excelente instrumento
para o contrariar!
Como se sabe, a engenharia é o fator estruturante de toda atividade económica,
seja no setor primário, na indústria ou nos
serviços. Numa sociedade em transição
digital, e também em transição energética,
as diversas áreas da engenharia estão permanentemente envolvidas em todos os processos. O desejável seria que as suas intervenções fossem todas coordenadas a partir
dos que estão nos lugares de gestão. Infelizmente, muitas vezes isso não acontece,
com as correspondentes perdas de tempo,
de eficiência dos projetos e, sobretudo, de
dinheiro despendido.
As escolas de gestão em Portugal deviam
ter mais professores de engenharia a trabalhar nos seus currículos e nos seus conteúdos. Isso, sem dúvida, melhoraria a qualidade da gestão.
2 O Instituto Superior de Engenharia de
Coimbra – ISEC foi pioneiro em Portugal
ao aproveitar o Modelo de Informação da
Construção (BIM em inglês), uma metodologia que permite poupanças significativas
na construção civil para formar estudantes
no princípio de, em qualquer projeto, integrarem as diferentes engenharias com vista
a resultados finais mais eficientes.
Na metodologia BIM existe o “BIM Manager” (o gestor de BIM), o qual tem a responsabilidade de compatibilizar as diversas especialidades da engenharia, da Civil
à Mecânica, passando pela Eletrotecnia e
pela Informática (domótica) nos diferentes
projetos. Trata-se de um modelo que força
o trabalho colaborativo e a comunicação

permanente entre os diferentes profissionais, criando uma nova cultura de projeto,
quer na indústria, quer nos outros setores. A
parceria firmada com a empresa Startbond
Consulting permite ao ISEC disponibilizar,
a todos os seus estudantes, uma formação
complementar com vista a dinamizar a divulgação, o ensino e a implementação da
metodologia BIM na zona centro.

José Manuel Castro
Diretor
da MODATEX

1 Portugal é um país com excelentes entidades formadoras em setores e áreas
estruturais para a sustentabilidade económica do país. Somos frequentemente
identificados por diferentes parceiros internacionais como uma referência. Isto é
algo que a todos nos deve deixar orgulhosos, mas que coloca também uma responsabilidade acrescida sobre os protagonistas deste setor.
A flexibilidade, a capacidade de ajustar a
oferta formativa às necessidades dos diferentes setores e de antecipar tendências,
as competências e qualificações dos formadores, a tecnologia e os equipamentos
colocados à disposição dos formandos, a
definição dos conteúdos programáticos e
o match com as exigências do mercado,
são características únicas e que colocam
o ensino e a formação em Portugal num
patamar muito interessante.
As alterações que a formação profissional
sofreu nos últimos dois anos, provocadas,
sobretudo, pela pandemia da Covid-19,
com a rápida adaptação e adoção do
sistema de e-learning e com uma maior
atenção ao nível 5 de qualificação (ensino pós-secundário) que permite formar
técnicos especializados, o alargamento da
idade e do âmbito dos cursos de aprendizagem que passa a abranger jovens dos 15
aos 29 anos, entre outras, demonstra bem
a capacidade de resiliência deste setor e
a importância que o mesmo tem. Hoje, a
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formação ao longo da vida profissional é
uma realidade e uma necessidade.
2 O MODATEX tem que continuar a
percorrer o caminho que iniciou há mais
de 10 anos, no seguimento da fusão dos
três centros que lhe deram origem. Um
percurso pautado pelo profissionalismo,
pela inovação, pelo vanguardismo, por
uma adaptação constante às necessidades do mercado e da indústria têxtil e do
vestuário. Continuar a responder com a
mesma qualidade às exigências dos seus
parceiros – empresas e formandos - e, ao
mesmo tempo, temos que ter a capacidade de antecipar tendências e desafios,
liderando um setor que, à semelhança de
muitos outros, tem uma necessidade urgente de rejuvenescimento e de se adaptar a uma indústria do futuro, em que
a tecnologia assume um papel crucial
na competitividade das mesmas e onde
a formação técnica e especializada dos
Recursos Humanos é essencial à sobrevivência do mesmo.

Pedro Pardal

Diretor da Escola Superior de Ciências
Empresariais do Instituto Politécnico de Setúbal

1 De acordo com os últimos dados do
INE, em 2020 existiam em Portugal 1
316 256 empresas, mantendo-se um tecido empresarial baseado em pequenas empresas de cariz familiar. Apesar do maior
número de empresários com formação
superior, com conhecimento muito particular do negócio, continua a existir um
número significativo de empresas com
resultados negativos (excluindo o efeito
da pandemia), revelando que muito há a
fazer no reforço da capacidade de gestão
em Portugal. Se o gestor detém hoje mais
habilitações e é dotado de mais informação, também é certo que o ambiente
competitivo é cada vez mais dinâmico e
exigente tecnologicamente, criando uma
pressão adicional sobre a gestão das nos26

sas organizações, privadas e públicas.
A evolução positiva das capacidades de
gestão nas últimas décadas mantém-se,
contudo, numa média inferior à necessária para se atingir outros padrões de
sucesso empresarial e de sustentabilidade
das organizações em Portugal. Investir na
formação de gestão é fundamental.
2 A Escola Superior de Ciências Empresariais (ESCE) dos Instituto Politécnico
de Setúbal (IPS) apresenta uma larga
oferta formativa em áreas de gestão, detendo atualmente cinco licenciaturas (três
igualmente em regime pós-laboral) e nove
mestrados, com um corpo docente altamente qualificado, em termos pedagógicos e científicos e com uma forte ligação
às organizações. A qualidade do ensino
é uma prioridade, existindo um investimento contínuo na inovação pedagógica
e na adequação da oferta formativa às necessidades de mercado. Estudar na ESCE/
IPS é uma oportunidade de adquirir competências fundamentais nas áreas de gestão, quer sejam de base, quer sejam novas
qualificações ou requalificações, numa
ótica de aprendizagem ao longo da vida.
A experiência no Ensino Superior permite o desenvolvimento de outras competências transversais (ex. sociais, comportamentais, digitais) essenciais para a
qualidade do desempenho na gestão organizacional. Num ambiente empresarial
em rápida evolução, são constantes os
desafios colocados ao gestor, pelo que a
aposta na atualização de conhecimentos
e de competências é decisiva no sucesso
das decisões de gestão.

Rui Soucasaux Sousa

Dean, Professor Catedrático
da Católica Porto Business School

1 A qualidade dos melhores gestores
em Portugal atinge os padrões internacionais. No entanto, existe uma cauda
longa de gestores menos bem prepara-

dos, com incidência nas empresas mais
pequenas. As áreas de melhoria incluem
desenvolver gestores com visão de longo-prazo, capacidade de organização,
orientação para os resultados, mentalidade global e abertura para incorporação do conhecimento/investigação na
tomada de decisão. Na gestão de topo,
existe adicionalmente alguma cultura de
voluntarismo e a noção de que muito se
resolve à base de conhecimentos. Estes
super-gestores circulam em circuito fechado entre um grupo limitado de empresas, auferem vencimentos desproporcionados e tornam mais difícil a entrada
de novos players em alguns setores.
2 A formação em gestão é naturalmente
crucial, em duas vertentes. A primeira, no
início da carreira, consiste em formações
abrangentes e estruturantes que proporcionam um quadro mental de longo-prazo aos gestores. Na Católica Porto
Business School (CPBS) temos um MBA
Executivo com experiências internacionais, desenvolvimento de soft skills e incorporação do “state-of-the art” do conhecimento, com ligação à investigação
e consultoria da Escola. Adicionalmente,
os participantes têm uma forte ligação
à prática através do Clube de Empresas
do MBA; estas empresas, nacionais e internacionais em vários setores, lançam
projetos ligados às disciplinas do curso,
permitindo aos participantes aplicar o conhecimento a situações reais. A segunda
vertente, é a formação ao longo da carreira. Na CBPS, temos ofertas generalistas
para gestão de topo (e.g., as Oficinas de
Líderes, com grande componente de networking e aprendizagem com os pares),
assim como cursos de especialização, disciplinar (e.g., business analytics, transformação digital) e setorial (e.g., gestão da
saúde, moda, hospitality). Em todas as
ofertas, a Escola coloca o foco na pessoa
e nos princípios da Gestão Responsável.
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Hélia Gonçalves Pereira
Reitora
da Universidade Europeia

1 A competência da gestão tem-se sofisticado. A perceção, nomeadamente,
naquela que é a franja fundamental do
tecido empresarial português, constituído
fundamentalmente por micro e PME’s, de
um gestor não qualificado, vai-se desvanecendo. Considero haver uma evolução
muito positiva, um aumento das competências e capacidades dos gestores, bem
como da perceção dos recursos disponíveis, incluindo tecnológicos, e da importância do seu uso.
Ainda lutamos com um conjunto de características endémicas que podem condicionar um maior sucesso. Refiro, por
exemplo, a dimensão média das empresas, uma atomização muito assente na
micro e na pequena empresa, uma cultura de planeamento estratégico que muitas
vezes prima pela ausência, pela pressão
das operações do dia a dia e uma terciarização cada vez mais forte.
Todavia, quero realçar no gestor português a melhoria da sua qualificação, a
perceção de que a formação e o conhecimento são aliados fundamentais e críticos
e a capacidade empreendedora, fortemente resiliente, que se tem vindo a fortalecer.
2 A Universidade Europeia tem de continuar a cumprir o seu papel enquanto
instituição de conhecimento. Apoiamo-nos num corpo docente de grande qualidade, com forte experiência empresarial,
o que permite uma partilha de experiências constante. Isto permite que os nossos
estudantes possam sair para o mercado
de trabalho com a noção de quais são os
principais desafios que terão que enfrentar, bem como com fortes competências
técnicas e científicas, mas, também, com
a noção do saber fazer. Os planos de estudo dos nossos programas são sistematicamente atualizados em função, também,

das tendências que evidenciamos no mercado; produzimos investigação relevante
para a Sociedade; temos um modelo académico multidisciplinar com forte base
experiencial e, finalmente, apostamos na
necessária inovação em termos de metodologias de ensino aprendizagem e, adicionalmente, em formação específica para
atender aos desígnios daquelas que serão
as profissões do futuro.

com outros parceiros, tendo precisamente
como foco esse processo formativo contínuo. No mesmo sentido, destaca-se também o MBA para Executivos, curso que
permite converter e atualizar competências
dos gestores. Além disso, a FEUC, através
da Associação para a Extensão Universitária (APEU), promove cursos breves especializados dirigidos a todos aqueles que
procuram atualizar competências, muitas
vezes em parceria com empresas.

Pedro Torres

Coordenador do MBA para Executivos
da Faculdade de Economia da Universidade
de Coimbra

1 Tendo em conta os dados da Comissão
Europeia relativamente ao nível de instrução da população, Portugal compara mal
com outros países da União Europeia no
que diz respeito à percentagem de pessoas
com ensino superior, principalmente quando consideramos o grupo etário entre os
55 e os 74 anos. Esta situação é refletida na
percentagem de gestores com diploma. O
nível de instrução dos gestores influencia as
práticas das empresas e contribui para o seu
desempenho. Assim, é possível dizer que de
uma forma geral, a qualidade da gestão em
Portugal está aquém da média da União Europeia, apresentando potencial de melhoria.
Todavia, existem grandes assimetrias e muitas empresas podem ser apresentadas como
casos de excelência no que diz respeito à
qualidade da gestão, a nível internacional.
2 Na minha perspetiva, a aposta na aprendizagem ao longo da vida é a forma mais
eficaz de melhorar a qualidade da gestão
nos próximos anos. Vivemos num mundo
cada vez mais volátil, incerto, complexo e
ambíguo. Neste contexto, torna-se necessário converter e atualizar competências
através da formação ao longo da vida. A
Faculdade de Economia da Universidade
de Coimbra (FEUC) participa ativamente
na preparação de cursos de formação, a
realizar no âmbito da candidatura ao PRR
apresentada pela Universidade de Coimbra,

Pedro Pinheiro

Presidente do ISCAL - Instituto Superior
de Contabilidade e Administração de Lisboa

1 Portugal tem um tecido empresarial
com características próprias, pelo que
qualquer generalização acerca da qualidade da gestão praticada poderá conduzir a conclusões imprecisas. Em primeiro
lugar deve salientar-se a existência de
diversos exemplos de gestores de reconhecida qualidade que têm efetuado um
trabalho notável, tanto em Portugal,
como no estrangeiro. Acresce que temos
assistido ao aparecimento de novas gerações de gestores altamente qualificados e
preparados, tanto a nível técnico como
comportamental, que têm incrementado
a qualidade da gestão das empresas.
Todavia, as características do tecido empresarial português, conduzem a que, em
muitos casos, o empresário e o gestor sejam uma só pessoa, facto pelo qual, existe muitas vezes uma perda de eficiência
do processo de gestão. A mitigação desta questão e consequente incremento da
qualidade da gestão passa pelo desenvolvimento de competências, não só as competências formais, mas acima de tudo as
não formais.
Em suma, Portugal tem gestores de elevada qualidade, existindo ainda a necessidade estender esses padrões de qualidade a um leque maior de organizações,
sendo esse um dos fatores que contribuirá para o aumento da competitividade
27

das empresas e da economia portuguesa.
2 Atendendo aos dados apresentados
através de um estudo da Fundação Manuel dos Santos, publicados no final de
2021, em que se evidenciava que somente
um terço das empresas portuguesas têm
gestores com formação superior, diria que
o ISCAL poderá e deverá ter um papel
importante neste contexto. Para além da
intervenção junto destes profissionais, o
ISCAL deve ainda assumir a responsabilidade relativamente à formação das gerações futuras de gestores. Assim, a capacitação dos gestores, não pode apenas ser
encarada nas dimensões técnicas, devendo esta ser mais abrangente, de modo a
que os mesmos estejam preparados para
os desafios que a gestão contemporânea
acarreta. Cabe às instituições de ensino
superior, no caso o ISCAL, em parceria
com o tecido empresarial, contribuir
para que a formação inicial dos gestores, bem como os necessários processos
de ‘upskilling’ sejam adaptados às reais
necessidades do mercado e deste modo
permitam alavancar a qualidade da gestão em Portugal.

Patrícia Teixeira Lopes
Associate Dean
da Porto Business School

1 Já são conhecidos os fatores que contribuem para a baixa produtividade das
nossas empresas, entre os quais a reduzida integração de boas práticas de gestão.
Quando falamos em gestão no contexto nacional, falamos, sem dúvida, numa
jornada de melhoria. Se o propósito é
alcançar a tão necessária melhoria, é fundamental atuar numa série de áreas para
reverter o ciclo vicioso da baixa produtividade e reduzida competitividade. Deste
modo, é essencial capacitar os gestores
com competências nas áreas da gestão,
da liderança, da comunicação, da transformação digital, da inovação, dos mo28

delos de negócio e da sustentabilidade. É
igualmente relevante correlacionar investimentos em tecnologia com melhorias de
produtividade por meio da transformação dos modelos de negócio e dos processos. Por fim, e não menos importante,
é crucial reforçar as práticas de inovação
nas empresas e incentivar processos de
crescimento das empresas.
2 Quando trazemos para a esfera pública a qualidade da gestão e refletimos
sobre os melhores caminhos para melhorar a sua qualidade, o investimento
na formação dos profissionais tem de
fazer parte do debate. Os programas de
MBA, as Pós-Graduações e os programas
executivos da Porto Business School são
desenhados com o propósito de proporcionar a aquisição ou aprofundamento
de conhecimentos e competências em
áreas, como por exemplo, gestão, liderança, transformação digital, inovação
ou sustentabilidade. E, assim, promover a
dotação das empresas e dos gestores dos
conhecimentos e competências essenciais
para uma gestão de qualidade e para uma
maior competitividade.
Acreditamos que reforçar as competências de gestão nas nossas empresas deve
ser compreendido enquanto um desígnio
nacional. Atualmente, Portugal tem um
conjunto de Business Schools de calibre
internacional, reconhecidas nos principais rankings mundiais. Portanto, a qualidade da formação de executivos existente em Portugal deve integrar a jornada
transformadora da gestão das nossas organizações.

Joaquim Brigas

Presidente do Instituto Politécnico
da Guarda – IPG

1 Apesar do esforço das instituições de
ensino superior, a gestão em Portugal tem
evoluído vagarosamente. Segundo dados
da Fundação José Neves, divulgados em

junho, Portugal ainda é o país da União
Europeia com maior percentagem de patrões e de gestores que não concluíram o
ensino secundário: 47,5%.
A evolução para uma sociedade de conhecimento, e a consequente necessidade de
inovar processos, lança às empresas e organizações o desafio de atualizar os seus
quadros e de abrir portas a recém-formados. A transição digital – no âmbito da
qual a Covid-19 massificou os modelos
de trabalho híbrido – exige a Portugal
gestores com formação superior e com
uma compreensão mais vasta das transformações que vivemos. Gestores capazes
de conceber novos modelos de planeamento, de aumentar a competitividade
das suas empresas e de reter talentos.
É precisamente nessas áreas de ensino e
de inovação que o Instituto Politécnico
da Guarda – IPG, através da sua Escola Superior de Tecnologia e Gestão, tem
formado várias gerações de gestores com
percursos determinantes para a qualificação do tecido empresarial na última
década, tanto no Interior como no resto
do país.
2 A Escola Superior de Tecnologia e Gestão do IPG está a transmitir aos seus alunos, e às empresas com as quais desenvolvemos parcerias, as novas necessidades
e tendências de mercado, bem como a
relevância da inovação para a competitividade dos produtos e dos serviços.
Para além das licenciaturas em Gestão e
em Gestão de Recursos Humanos, o IPG
lançou recentemente uma pós-graduação em Logística – área central para as
transições digital e energética em curso!
– desenhada em parceria com grandes
empresas nacionais e internacionais. O
IPG lidera o Laboratório Colaborativo
em Logística – CoLAB LogIN, que obteve financiamento de 1,3 milhões de euros
da Fundação para a Ciência e Tecnologia
para produzir novos processos e modelos
para o sector.
Os nossos cursos de gestão em diferentes
ciclos de estudos estão focados em transmitir conhecimento com potencial de valorização económica, transferindo para
os agentes económicos novos modelos
de negócio, tecnologia e instrumentos de
mercado.
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Carlos Oliveira

Presidente Executivo
da Fundação José Neves

1 O relatório Estado da Nação é um forte contributo da Fundação José Neves
à sociedade em geral e aos agentes relacionados com a educação em Portugal,
em particular o Estado, as instituições
de ensino e as empresas, para que estes
possam tomar as melhores decisões para
o desenvolvimento do país e dos portugueses. O documento permite uma análise profunda do alinhamento entre o emprego, a educação e as competências em
Portugal. E um dos indicadores avaliados
é precisamente as qualificações dos gestores, que pesam praticamente tanto para
a produtividade como as dos trabalhadores. E conclui que apesar de terem vindo a
aumentar, Portugal continua a ter a maior
percentagem de empregadores que não
terminou o ensino secundário. Em 2021,
este era o caso para 47,5% dos empregadores, praticamente o triplo da média
europeia que se fixou em 16,4%. Isto
prova que em Portugal há ainda um longo caminho a percorrer para eliminar este
imenso hiato e convergir com a Europa. É
fundamental apostar na qualificação dos
gestores mas também dos trabalhadores,
para que as empresas portuguesas possam ser mais competitivas, mais produtivas, e possam pagar melhores salários.
2 A Fundação José Neves tem como objetivo ajudar a transformar Portugal numa
sociedade do conhecimento e colocar o
país na liderança do desenvolvimento
humano através da educação e do desenvolvimento pessoal. Para o fazer aposta
em programas que possam ter impacto
na vida dos portugueses. Um desses programas são as bolsas reembolsáveis ISA
FJN. Até ao momento, a Fundação José
Neves investiu mais de 2.3 milhões de
euros no pagamento de propinas a mais
de 300 portugueses. Do total, 129 alunos

já concluíram a sua formação e os resultados atingidos são muito positivos, quer
ao nível da empregabilidade quer ao nível
da evolução salarial.
O outro programa é a plataforma Brighter Future, a maior base de conhecimento sobre Educação, Empregabilidade e
Competências em Portugal, que permite
comparar e relacionar informações sobre cerca de 4.500 cursos e formações,
mais de 1800 profissões e mais de 1800
competências relevantes. O seu acesso é
gratuito e universal e neste programa é
possível, entre outras funcionalidades,
encontrar um simulador de carreira (ferramenta que permite dar aos portugueses
a informação necessária para identificarem e compararem possíveis caminhos
profissionais e os requisitos para darem
esse passo), insights (informação agregada e sucinta sobre matérias mais relevantes) e guias (documentos para ajudar na
tomada de decisões conscientes baseados
em factos, que impactam as dimensões
educativa, profissional e/ou o desenvolvimento pessoal).
A Fundação José Neves trabalha ainda
em parceria com vários “stakeholders”
nacionais para apresentar a Portugal e
aos portugueses ferramentas úteis para
o futuro do país, e o relatório Estado da
Nação é o melhor exemplo.

geopolítica, energética, económica, pandémica…) com diversas ramificações. A
formação é um fator que pode ter um
elevado impacto na qualidade da gestão:
Um gestor com um bom skillset estará
mais bem preparado para os desafios que
vier a enfrentar.
Face aos desafios mencionados, as organizações precisam cada vez mais de de
gestores com capacidade para identificar,
planear e gerir as mudanças – sejam elas
despoletadas pelo contexto externo ou
interno da organização, pelos seus objetivos, ou por outro motivo. Esta gestão
da mudança, ou change management é,
hoje, uma competência fundamental no
skillset de um gestor, que a formação ajuda a desenvolver. Com a formação, além
de reforçar a equipa de gestão atual com
competências de Tecnologias de Informação, Comportamentais e Empresariais, as
organizações devem ter sempre presente a
preparação dos líderes de amanhã, identificando, interna ou externamente, os
talentos chave, preparar e disponibilizar-lhes planos de carreira que incluam, em
boa medida, formação e desenvolvimento
de competências.
A formação é uma poderosa ferramenta ao serviço da gestão no reforço das
competências do Capital Humano da
organização. Como parceiro de formação, a GALILEU apoia na identificação e
desenvolvimento das competências chave dos colaboradores contribuindo para
equipas tecnologicamente preparadas,
mais ágeis, dinâmicas, criativas, focadas
e produtivas.

Cláudia Vicente
Diretora Geral
da GALILEU

1 A gestão em Portugal tem evoluído e
crescido nos últimos anos, no entanto
tem ainda um longo caminho para realizar, em pleno, o potencial das organizações.
2 Na conjuntura atual, os gestores têm
pela frente diversos desafios: A transformação digital, a escassez de profissionais qualificados e crises de diferentes
tipologias (logística, climática/ambiental,
29
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António Almeida-Dias

Presidente da Associação Portuguesa do Ensino
Superior Privado – APESP

1 As instituições universitárias e politécnicas privadas têm dado um grande
contributo para a qualificação da gestão
em Portugal, apetrechando gestores de
competências e de princípios comportamentais que proporcionam o seu sucesso,
das suas empresas e da economia. Reflexo
disso é a evolução dos resultados nas últimas décadas: as exportações passaram
de 28% do PIB em 2008 para 45% em
2019, antes da Covid-19. Existem, porém, muitas empresas que só melhorarão
a sua performance se introduzirem novos
modelos de gestão para enfrentar mercados cada vez mais agressivos. As instituições têm que saber reagir às mudanças
sociais, económicas e tecnológicas. Também as PME têm que apostar na gestão
de base científica, sem prejuízo de algumas componentes emocionais da gestão
que, tantas vezes, fazem a diferença no
sucesso dos projetos.
Neste processo evolutivo o ensino superior privado está a desempenhar um
papel decisivo: algumas das melhores
escolas de gestão do país estão nas universidades privadas, formando sucessivas vagas de gestores que se distinguem
em empresas nacionais e multinacionais.
Têm também uma grande representação
nos cargos diretivos do Estado e das empresas públicas, bem como nos sucessivos
governos.
2 As universidades e politécnicos que a
APESP representa têm presente a importância das qualificações numa economia
do conhecimento, bem como a necessidade de renovar as aprendizagens ao longo
da vida, fazendo da sua oferta de licenciaturas, mestrados e MBA instrumentos
prestigiados de qualificação da gestão em
Portugal.
Há décadas que o ensino superior priva30

do, social e cooperativo produz conhecimento sobre a atividade económica do
país, da Europa e da Lusofonia, preparando os gestores para implementarem
sistemas internos de controlo de gestão,
gestão de risco e sistemas de garantia de
qualidade. A separação entre o controlo
das empresas e a sua gestão, tal como
a independência dos gestores face aos
órgãos de controlo das empresas, bem
como a ética nos negócios, são princípios
ministrados nos nossos ciclos de estudos
e que estão a tornar a atividade empresarial portuguesa mais eficiente.
A transição digital que atravessamos implica atualizar o ensino da gestão, dando
mais ênfase a matérias como o e-commerce, novos modelos logísticos, cibersegurança ou gestão de fraude. No entanto,
a área mais decisiva no futuro será a dos
Recursos Humanos: o aumento do teletrabalho e outros fatores estão a levar as
pessoas a encarar a sua realização profissional, e a própria felicidade pessoal, de
uma forma diferente a que a gestão tem
de dar resposta.

Beatriz Casais
Diretora
da UMinhoExec

1 Os gestores em Portugal têm mostrado grande capacidade de resiliência e
adaptação aos constantes desafios de um
mundo em transformação. Não obstante
a capacidade de adaptação e resiliência,
os gestores precisam de saber conduzir a
mudança e o reposicionamento dos negócios para um mundo em que se exige
que as instituições sejam mais digitais e
sustentáveis. É por isso necessária mais
aposta na formação ao longo da vida e
de adaptação a novos mercados e tendências, que permitam um posicionamento
mais competitivo e global das nossas organizações.
A gestão tem cada vez mais que incorporar os princípios da organização digital e

de impacto social. Para isso, não é suficiente usar ferramentas digitais no negócio ou ter ações de responsabilidade social e ambiental. É preciso desenhar uma
estratégia de transformação digital a 360
graus e de sustentabilidade em todas as
dimensões da organização. Isso deve começar por envolver a liderança e toda a
gestão de pessoas, assim como a gestão de
clientes, a captação de mercados e análise
competitiva, desenvolvimento de serviços
adaptados, cada vez mais digitais e com
impacto na sociedade, não só ambiental,
mas também no desenvolvimento económico, geração de emprego e formação do
capital humano da região onde se insere a
organização, e promoção da qualidade de
vida. Ou seja, precisamos de organizações
que sejam parte integrante de um sistema
de desenvolvimento social sustentável.
2 A UMinhoExec está empenhada no desenvolvimento de competências de orientação para o mercado global, com enfoque na economia digital e na inovação.
Para isso, organiza programas executivos
em e-Commerce Internacional, Marketing Digital e e-Business, Marketing Digital e e-Commerce, assim como o programa School of CEOs, Gestão de Pessoas,
Literacia Financeira para Empresários e
Investidores ou Compliance para PMEs,
Formação em Gestão Pública e Contratação Pública, entre outros, no sentido de
gerar líderes capazes de responderem às
exigências atuais da legislação e das expectativas do mercado, designadamente
no que respeita a negócios mais digitais e
socialmente responsáveis.
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A Actual Training é uma empresa de Formação e Consultoria orientada para as Tecnologias de Informação.
Criada em 2005, com quase
17 anos de existência, conta
com profissionais multidisciplinares e com mais de trinta
anos de experiência na sua
área de atuação.
Sem pretensões megalómanas
e com os pés bem assentes no
chão, o nosso objetivo é trabalharmos sempre mais e melhor. Focados na qualidade,
orgulhamo-nos de colaborar
com empresas exigentes e que
fazem de nós o que somos:
uma empresa com um indicie
de qualidade a rondar os 96%,
comprovado através das avaliações realizadas no final de
todas as ações de formação pelos participantes.
O sucesso dos nossos projetos,
inicia com acompanhamento
personalizado, com um diagnóstico de conhecimentos e
com uma formação direcionada para as reais necessidades
empresariais. E é neste contexto, que a formação faz sentido!
Os conhecimentos desenvolvidos, têm aplicabilidade imediata em contexto laboral, porque
privilegiamos inevitavelmente
a componente prática, os casos
reais, a formação à medida.
Presencial ou à distância,
e-learning ou b-learning o resultado mantém-se e supera-se.
Quando assim acontece, evi-

Nuno Velho
Managing
Partner

dencia-se a nossa capacidade
de saber fazer. É de notar, que
em pré contexto pandémico,
a nossa formação à distância,
dispunha de uma representação de apenas 2 a 5% do volume total. Atualmente, com este
aliviar de todas as medidas
de contenção, mantemos uma
participação, neste formato
(formação online e em tempo
real), a rondar os 98%. Importa ainda salientar que formámos até à data mais de 5000
colaboradores das mais diversificadas empresas. Números
que “falam” por si.
Líderes em áreas como o ITIL,
o Sharepoint, a Gestão de Projetos, o Power BI, o Power
Apps, o Excel, e tantos outros
cursos, queremos fazer a diferença, otimizando, rentabilizando e maximizando o investimento realizado.
A formação será sempre o melhor investimento, quer a título
particular, quer empresarial. E
nós, somos a sua empresa de
confiança! Consulte-nos, desafie-nos e avance. O retorno
será imediato.

O seu sucesso passa por aqui.

Actual Training
Formação & Consultoria TI

• Power BI

• M365 & Ofﬁce 365

• Power Apps

• Data Analytics

• ITIL

• Azure

Contacte-nos:
217 158 018
hey@actualtraining.pt
Av. 5 de Outubro
nº 70 - 8º dto
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