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O ISG - INSTITUTO SUPERIOR DE GESTÃO, (Business & Economics School), 
integrado no GRUPO ENSINUS, com o objetivo de reforçar o conhecimento 
dos alunos e professores das escolas secundárias sobre o seu Projeto, 
propõe-se desenvolver uma política de divulgação baseada em ações 
diversificadas, de carácter científico, contribuindo para o fortalecimento das 
relações com os públicos envolvidos.  

O PROJETO CRIAR SABERES iniciado há mais de 17 anos, resulta da 
integração de diferentes áreas científicas do ensino secundário e da sua 
constante adequação aos programas curriculares e à inovação das atividades 
apresentadas.  O Projeto está direcionado para os alunos do 10º, 11º e 12º 
anos, dos cursos de ciências e tecnologias e ciências socioeconómicas, bem 
como para os alunos dos cursos profissionais, designadamente, gestão, 
contabilidade, banca e seguros, comércio e marketing.  

O Projeto conta com o envolvimento dos docentes, alunos e ex-alunos do 
ISG, em estreita colaboração com a Direção de Relações Públicas. 

As sessões, com uma duração de cinquenta a noventa minutos, atendendo 
ao contexto de pandemia mundial do COVID 19, estão previstas realizarem-
se em formato virtual (via ZOOM). 

 O FUTURO COMEÇA AQUI! 
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O PROJETO CRIAR SABERES DO ISG 

DESDOBRAR-SE-Á EM INTERVENÇÕES 

ESPECÍFICAS, CONFORME SEGUE: 

#  EMPREENDEDORISMO: PLANO DE NEGÓCIOS 

#  A GESTÃO ESTRATÉGICA DAS ORGANIZAÇÕES  

E AS OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO INTERNACIONAL: TRABALHO EM 

REDE E PARCERIA 

        # A REAÇÃO DAS EMPRESAS ÀS MEDIDAS ECONÓMICAS DE COMBATE 

À PANDEMIA:  
DA SOBREVIVÊNCIA AO CRESCIMENTO 

#  LIDERANÇA ENVOLVENTE.  
NOVO PARADIGMA BASEADO NA GESTÃO DAS EMOÇÕES 

#   SOFT SKILLS 

O QUE SÃO E PARA QUE SERVEM? 

#    A ECONOMIA DO SÉCULO XXI.  
  O QUE SE ESPERA DE UM ESTUDANTE NO ENSINO SUPERIOR 

#   UMA NOVA LIDERANÇA NO TURISMO   
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EMPREENDEDORISMO 

PLANO DE NEGÓCIOS  
 

PALESTRANTE: Prof. Doutor José Lopes Costa, Provedor Docente do ISG 

HORÁRIO: quinta-feira (período da manhã) 
 

APRESENTAÇÃO DO TEMA:  

Num contexto competitivo, em rápida e profunda transformação, a criatividade 

e inovação são fundamentais para a criação de valor e para a geração de 

vantagens competitivas sustentáveis. A palestra Plano de Negócios tem como 

objetivo estimular, através da apresentação de casos reais, o gosto pelas 

atividades empreendedoras, através da criação de novos negócios e/ou o 

desenvolvimento de novas oportunidades em empresas e outras organizações 

já existentes. Ao mesmo tempo, pretende-se fornecer uma metodologia para a 

identificação e seleção de oportunidades de mercado, para a conceção e 

validação dos modelos de negócio e para a construção de um Plano de 

Negócios.  
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A GESTÃO 

ESTRATÉGICA DAS 

ORGANIZAÇÕES  

E AS OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO 

INTERNACIONAL:  
TRABALHO EM REDE E PARCERIA 
PALESTRANTE: Prof. Doutor Paulo Caldas, Coordenador Científico da 

Licenciatura em Economia e Docente do ISG 

HORÁRIO: outubro de 2020 a maio de 2021 (dia e hora a agendar) 

 

APRESENTAÇÃO DO TEMA:  

Pretende-se demonstrar o posicionamento estratégico das PME nacionais no 

quadro europeu e Internacional.  

Os participantes deste seminário terão a oportunidade de alargar o seu 

conhecimento acerca do funcionamento das redes e parcerias estratégicas 

existentes na Europa que permitem às nossas PME ter uma vantagem 

competitiva nos mercados internacionais.  
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O conhecimento das ferramentas de gestão e informação, mecanismos de 

financiamento e inovação são o complemento fundamental para perceber o 

elevado potencial da Enterprise Europe Network (EEN).  

 
 

 

 

A REAÇÃO DAS 

EMPRESAS ÀS MEDIDAS 

ECONÓMICAS DE 

COMBATE À PANDEMIA:  
DA SOBREVIVÊNCIA AO CRESCIMENTO 

 

PALESTRANTE: Prof. Doutor Paulo Caldas, Coordenador Científico da 

Licenciatura em Economia e Docente do ISG 

 

HORÁRIO: outubro de 2020 a maio de 2021 (dia e hora a agendar) 

 

APRESENTAÇÃO DO TEMA: Os participantes neste seminário vão percecionar os 

mecanismos existentes para garantir a sobrevivência das PME portuguesas no 

quadro da atual pandemia. Vão igualmente conhecer de forma detalhada quais 

as medidas de recuperação económica e financeira colocadas à disposição 

pelos Estados membro da UE e qual o grau de prioridade dado pelas PME às 

mesmas, no sentido de sobreviverem no curto prazo e de continuarem a 

crescer de forma sustentada no médio e longo prazo.  
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LIDERANÇA 

ENVOLVENTE  

NOVO PARADIGMA BASEADO  

NA GESTÃO DAS EMOÇÕES 

 

PALESTRANTE: Prof. Doutor Casimiro Ramos, Coordenador Científico do 

Mestrado em Gestão do Potencial Humano do ISG 

HORÁRIO: novembro de 2020 a maio de 2021 (dia e hora a agendar) 

 

APRESENTAÇÃO DO TEMA: Os Estudos sobre inteligência emocional têm 

demonstrado que os líderes emocionalmente inteligentes são mais eficazes, 

fomentam o desempenho, a satisfação e realização dos colaboradores, obtendo 

melhores resultados. 

Nesta palestra, é apresentado o conceito de Liderança Envolvente através da 

demonstração do funcionamento do cérebro emocional e como a perceção dos 

seus impulsos é determinante para que pessoalmente e profissionalmente se 

encontre o caminho para uma liderança de sucesso.   
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SOFT SKILLS 
O QUE SÃO E PARA QUE SERVEM? 
PALESTRANTE: Profª Doutora Rosa Rodrigues, Docente do ISG 

HORÁRIO: outubro de 2020 a maio de 2021 (dia e hora a agendar) 

 

APRESENTAÇÃO DO TEMA: As novas realidades macroeconómicas do mundo 

globalizado estão a transformar o mercado de trabalho, tornando-o cada vez 

mais incerto e competitivo. Deste modo, para corresponder aos desafios do 

mercado, de forma positiva, as organizações necessitam de profissionais que 

sejam capazes de se envolver nos objetivos da organização e incrementem 

mudanças que permitam alcançar vantagem competitiva. Face a esta situação, 

verifica-se que o conhecimento técnico já não é suficiente para garantir um 

lugar de relevo no mercado de trabalho e as organizações começam a procurar 

profissionais que apresentem atitudes, comportamentos e competências 

transversais que os distingam uns dos outros, as denominadas soft skills. Estas 

competências são consideradas fundamentais para o triunfo das organizações e 

são um fator decisório na seleção de um profissional ao invés de outro. 
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A ECONOMIA  
DO SÉCULO XXI 
O QUE SE ESPERA DE UM ESTUDANTE NO ENSINO SUPERIOR 

 

PALESTRANTE: Prof. Dr. Carlos Fernando Vieira, Docente e Presidente do 

Conselho Geral do ISG 

HORÁRIO: outubro de 2020 a maio de 2021 (dia e hora a agendar) 
 

APRESENTAÇÃO DO TEMA: O presente tema visa apresentar um quadro da 

evolução industrial, tecnológica, financeira e social mundial do século XX e do 

início do século XXI, estimulando a discussão sobre como irá progredir; temas 

como os pilares da sustentabilidade, a adaptabilidade dos estudantes aos 

modelos de aprendizagem ao longo da vida, o trabalho em setores não 

lucrativos (ONGD’s, Estados, Organizações Supranacionais) serão alvo de 

apresentação e debate. Pretende-se também discutir o que devem exigir os 

alunos no ensino superior aos seus professores (e o que estes têm de produzir 

num mundo académico cada vez mais competitivo). 
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UMA NOVA LIDERANÇA NO 

TURISMO  

PALESTRANTE: Prof. Doutor João Caldeira Heitor, Secretário-Geral do ISG; 
Coordenador da Licenciatura em Gestão do Turismo e Docente do ISG 

HORÁRIO: Segunda-feira (período da tarde); Terça-feira (período da manhã e tarde); 
Quarta-feira (período da manhã e tarde) e Sexta-feira (período da manhã). 

APRESENTAÇÃO DO TEMA: A importância da sustentabilidade ambiental e da 
perecibilidade dos recursos naturais, assumiam-se, até ao início do ano de 
2019, como elementos estratégicos para o futuro da atividade turística. Até 
este período, o crescimento económico oriundo do turismo era assinalado 
como fundamental para o combate ao desemprego, para o incremento da 
atividade económica. A crise sanitária de dimensão mundial que vivemos exige 
novas políticas e novas metodologias de abordagem que concretizem uma nova 
gestão do turismo. Uma gestão que congregue a riqueza dos ecossistemas e a 
identidade dos destinos turísticos, que concilie o ordenamento do território 
com a atividade turística, que incremente as parcerias entre a iniciativa privada 
e política pública, e, essencialmente, que desenvolva uma prestação de serviços 
assente na qualidade, segurança e sustentabilidade. Para que possamos 
reescrever as novas linhas de atuação, integrar a oferta turística e reformular as 
práticas e as políticas organizacionais, necessitamos de recursos humanos 
habilitados e empenhados em torno destes desafios. Acreditamos que a chave 
para esta readaptação reside na motivação, na competência e na resiliência dos 
profissionais do turismo. Nesse sentido, a aposta na formação académica e 
profissional assume-se como fundamental para a árdua tarefa que temos em 
mãos. O conhecimento e o reforço de competências são determinantes para o 
novo ciclo que o turismo enfrenta. Nesta dialética de relações pessoais, 
profissionais e organizacionais, caberá aos líderes de cada setor e atividade, a 
conjugação de todas estas ligações. Os desafios são intensos e põem à prova as 
competências mais racionais e humanas que reconhecemos às lideranças de 
referência nacional e internacional.  
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ISG | INSTITUTO SUPERIOR DE GESTÃO 

Av. Marechal Craveiro Lopes, 2A  

1700-284 Lisboa (Campo Grande) 

Tel. 21 751 37 00  

WWW.ISG.PT 

ALEXANDRA DE BRITO CAETANO 
DIRETORA DE RELAÇÕES PÚBLICAS DO GRUPO ENSINUS  

Telm + 351 96 377 28 53 

alexandra.caetano@ensinus.pt 


