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Instituto Superior de Administração e Gestão

Entre na Onda do ISAG! Aposte num ensino
de proximidade e no saber fazer
O ISAG - Instituto Superior de Administração e Gestão, também
denominado de ISAG-European Business School (ISAG-EBS), é uma
instituição de ensino superior politécnico particular criada em 1979 e
localizada no Porto.

quecer a vertente lúdica e de mobilidade
internacional.

Internacionalização

Com a constante preocupação de responder às necessidades do mercado empresarial nacional e internacional, o ISAG-EBS foi pioneiro no desenvolvimento de
oferta formativa de nível superior. Atualmente, ministra quatro licenciaturas (Gestão de Empresas, Gestão Hoteleira, Relações Empresariais, Turismo), dois mestrados (Direção Comercial e Marketing e Gestão de Empresas) e cinco Cursos Técnicos
Superiores Profissionais (Contabilidade e
Fiscalidade, Desenvolvimento de Produtos
Turísticos, Gestão e Comércio Internacional, Restauração e Bebidas, Gestão de Redes Sociais). Atua ainda na área da formação executiva, desenvolvendo programas
de MBA, Pós-Graduação, Cursos de Especialização e Formação In-Company destinados a empresários, quadros superiores e
diversos responsáveis das empresas e outras organizações.
O ISAG-EBS dispõe de planos de estudo atualizados nas suas licenciaturas e
mestrados, capazes de responderem de
forma especializada às necessidades do
mercado de trabalho, contribuindo desta

forma para a consolidação de uma taxa
de empregabilidade de 95%.
Não obstante a necessária orientação para a fundamentação teórica das diferentes
áreas científicas ministradas no ISAG-EBS,
é preocupação desta instituição a forte
aposta no saber fazer. Nesse sentido é disponibilizada aos alunos a possibilidade de
realização de estágios curriculares e extracurriculares e outras formações em contexto de trabalho no seio de algumas das mais
prestigiadas empresas e outras organizações nacionais e internacionais, dispondo
para tal de mais de 500 protocolos estabelecidos. Para além da experiência e networking, são inúmeros os alunos que passam a
integrar definitivamente as empresas.
O ensino no ISAG-EBS assenta numa
política de proximidade entre o corpo docente e discente, que não é possível em
instituições de ensino superior massificadas. Para além do mentoring ou das tutorias, os alunos dispõem de acompanhamento totalmente personalizado, seja em
termos académicos, seja no que concerne
à integração na vida profissional, sem es-

A internacionalização é um dos objetivos prioritários para o ISAG-EBS preconizado no seu plano estratégico. Nos últimos anos, o ISAG-EBS tem perseguido
este objetivo através de várias ações que
impulsionaram o aumento de mobilidades
incoming e outgoing de estudantes, de
docentes e de colaboradores. Neste momento, ao nível dos vários programas
(Erasmus +, Fullbright, acordos bilaterais,
entre outros), “contamos com mais de
200 parcerias com universidades em diversos países tais como, Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Grécia, Finlândia, França, Irlanda, Itália, Letónia, Lituânia, Malta, Noruega, Polónia, República
Checa, Roménia, Turquia, Brasil, Kosovo, Jordânia, Moldávia, Sérvia, Montenegro, Egipto, China, Tunisia, Tailândia,
Dubai, entre outros”.

Young Business Talents
A parceria entre a Young Business Talent e o ISAG fundamenta-se na partilha
de um conjunto de valores nucleares,
focados no desenvolvimento, nos jovens
estudantes, de competências que os empregadores valorizam e que contribuem
para o sucesso profissional num contexto internacional competitivo: trabalho
em equipa, capacidades analíticas e técnicas, comunicação, relações interpessoais, liderança e atitude positiva. “Envolvemos constantemente os alunos do
ISAG-EBS em atividades e práticas de
ambiente empresarial através de um simulador que permite praticar gestão tomando todas as decisões dentro de uma
empresa. Agora, estamos a desafiar, os
alunos do Ensino Secundário a utilizar
este simulador que permite familiarizar-se com a tomada de decisão empresa-
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rial e a desenvolverem um espírito empreendedor, além de incentivar a participação em provas regionais, nacionais
e internacionais.
A parceria com o YBT é a prova de
que investimos e motivamos os futuros
alunos universitários e profissionais a
serem empreendedores, com um espírito competitivo e orientados para o sucesso”.

Investigação
O papel da investigação como eixo
estratégico do ISAG-EBS, traduz-se nomeadamente no Núcleo de Investigação
do ISAG-EBS (NIDISAG) que desenvolve projetos de investigação aplicada,
com vista à aquisição de novos conhecimentos, em estreita colaboração com o
tecido económico e em parceria com
outras entidades vocacionadas para a
investigação devidamente acreditadas e
avaliadas nas respetivas áreas de intervenção do ISAG-EBS. Em 2015, visando a disseminação do conhecimento, foi
criado o European Journal of Applied
Business and Management (EJABM),
revista académica centrada nas áreas da
estratégia de negócios, marketing, turismo, gestão hoteleira, empreendedorismo e inovação, gestão de recursos humanos, comportamento organizacional
e negócios internacionais. Dos projetos
realizados pelo NIDISAG distinguem-se
ainda os estudos de públicos, de comportamento do consumidor, de avaliação de impacto económico e de notoriedade da marca aplicados nos diversos
eventos como a Essência do Vinho, Serralves em Festa, Festa de Outono de
Serralves, NOS Primavera Sound, Meo
Marés Vivas, Red Bull Air Race, Porto
Street Stage, entre outros. Importa ainda destacar a realização de eventos
científicos promovidos pelos docentes
do ISAG e/ou investigadores do NIDISAG com elevada participação de toda
a comunidade académica.
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Programas Executivos
Em sintonia com os conceitos de aprendizagem ao longo da vida e de especialização,
os programas executivos do ISAG-EBS têm
registado um grande crescimento e recetividade. O facto de os programas executivos
terem como coordenadores de curso e docentes, especialistas nas áreas de intervenção, com experiências profissionais nacionais e internacionais, confere um elevado
grau de praticidade e atualidade a estas formações. Adicionalmente, a notoriedade

dos oradores convidados para realizar workshops e seminários e as visitas técnicas efetuadas pelos alunos a diversas organizações
permitem estabelecer uma forte ligação ao
mundo empresarial, estimulando-se o estudo de caso, o brainstorming, ações de mentoring e o experiential learning.

Escola-Hotel
O ISAG-EBS inaugurou em setembro de
2017 a sua Escola-Hotel, sendo a única ins-

tituição de ensino superior do Porto com
alojamento no próprio campus. A Escola-Hotel tem um objetivo duplo: por um lado
possibilitar aulas laboratoriais e, por outro,
proporcionar alojamento aos alunos nacionais e internacionais, assim como de professores e oradores convidados. É composto por 20 quartos duplos (com capacidade
para 40 pessoas) e uma Suite Master, que
resulta de um apartamento composto por
um quarto, sala, cozinha, WC e terraço.
Quanto às aulas laboratoriais que são realizadas na Escola-Hotel e no restaurante, estas integram os planos de estudos das licenciaturas em Gestão Hoteleira e Turismo, do
Curso Técnico Superior Professional de
Restauração e Bebidas e da Pós-Graduação
em Hotel Management, nomeadamente
Gestão de Alojamentos, Gestão de equipamentos hoteleiros, Housekeeping, Gestão
da produção e operações hoteleiras, Enogastronomia, Gestão e Controlo de
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Food&Beverage, Revenue Management,
Kitchen Management, entre outras.
“Se a estas novidades juntarmos o nosso modelo de ensino (In School Business),
que alia a formação académica à competência empresarial do corpo docente;
mais a disponibilização de uma rede de
networking conducente a experiências facilitadoras da inserção profissional; e ainda a colocação de todos os alunos a estagiar em empresas prestigiadas e reconhecidas, a opção pelo ISAG-EBS assume-se
como uma escolha estratégica. Afinal, o
sucesso da nossa instituição é, antes de
tudo, o sucesso dos nossos alunos”, acrescenta a Diretora Geral a Professora Doutora Elvira Vieira.

Responsabilidade
Social
O ISAG-EBS tem em curso várias
ações de responsabilidade social nomeadamente a recolha de alimentos,
vestuário, livros e brinquedos para
diversas instituições de solidariedade
social, plantação de árvores e prática de exercício físico que envolve todos os atuais e antigos alunos, os colaboradores, os familiares e os stakeholders.

