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Vila Praia de Âncora prepara Festa do Mar e da Sardinha

NEGÓCIOS
E EMPRESAS

A Festa do Mar e da Sardinha regressa de 8 a 17 de julho, a Vila
Praia de Âncora. O objetivo é promover o potencial turístico do
património marítimo, através dos serviços e produtos ligados ao
mar. As inscrições para a mostra gastronómica terminam a 20 de
junho.

Porto Executive Academy
cria formação executiva
à medida das PME
A nova PEA - Porto
Executive Academy,
apresentada na última
semana, é uma nova
unidade orgânica
do Politécnico do
Porto, que pretende
“democratizar o acesso
às escolas de negócios,
tornando a formação
executiva mais acessível
aos executivos de
centenas de PME”,
nomeadamente do norte
do país.
Em entrevista à “Vida
Económica”, Armando
Silva, diretor da PEA,
assume os objetivos
deste projeto: “queremos
oferecer a formação
que especificamente
faz mais falta às PME”.
Aliás, diz, “a verdadeira
diferenciação está
no facto de muita da
formação a ser oferecida
na PEA ser pensada de
forma integrada nas
PME”.
TERESA SILVEIRA
teresasilveira@vidaeconomica.pt

Vida Económica - Referiu
na sua intervenção no Palácio
da Bolsa que a Porto Executive Academy (PEA) quer servir
as empresas e os executivos.
Quais são os verdadeiros fatores de diferenciação da vossa
oferta formativa?

Armando Silva - A verdadeira diferenciação está no facto de
muita da formação a ser oferecida
na Porto Executive Academy ser
pensada de forma integrada nas
PME.
VE – E como é que isso se
faz?

AS - Procurando oferecer a
formação que especificamente
faz mais falta às PME - o que se

no domínio técnico-científico,
envolvendo colaboração na lecionação de módulos, seminários
ou outros eventos. Alguns deles
serão ainda membros do Conselho Consultivo da PEA e ajudar-nos-ão a estruturar cursos novos,
eventos e a definir projetos de investigação aplicada aos interesses
dos seus associados.

VE - Com que orçamento
anual vai funcionar a PEA e
como vai ser financiada?

Armando Silva, diretor da PEA - Porto Executive Academy.

consegue ouvindo as PME e as
suas associações representativas
-, tendo o cuidado de escolher
um corpo docente que tenha
sensibilidade e experiência empresarial e também colocando as
formações à venda com preços
acessíveis à maioria das empresas. Portanto, é uma questão de
tipo de formação, de corpo docente e de preço.

VE - A PEA surge em parceria com várias entidades, entre
elas associações empresariais
setoriais. Qual é o papel destas
associações?

AS - Neste momento, a PEA
não é ainda uma entidade jurídica autónoma com acionistas,
embora aspire a sê-lo no médio
prazo. Neste momento, a PEA
é uma unidade de extensão do

Politécnico do Porto, dependente da presidência do Politécnico
do Porto. As entidades que refere
têm com o Politécnico do Porto
e, especificamente com a PEA,
protocolos de cooperação, que
visam criar condições de parceria

AS - A médio prazo, a PEA
vai ser financiada com recursos
próprios, decorrentes das propinas e taxas associadas às candidaturas dos alunos dos seus
cursos e também dos serviços,
projetos e investigação aplicada que conseguir vender. No
primeiro ano de atividade admitimos envolver a colaboração de cerca de 125 docentes
diferentes (embora com níveis
de participação diferenciados).
A sede da PEA estará localizada num edifício da cidade do
Porto que está a ser preparado
para o efeito e cuja localização
será divulgada brevemente. No
primeiro ano de atividade admitimos captar 200 alunos em
formações do tipo MBA e pós-graduações.  

VENDE-SE UNIDADE HOTELEIRA NOVA

Porto Executive Academy: “um parceiro
das empresas”
A PEA, do Instituto Politécnico do Porto, é uma parceria com a
Afundación | IESIDE - Instituto Educacíon Superior Intercontinental de
la Empresa, com sede na Galiza e que conta já com “mais de 28 anos de
atividade”.
Em Portugal, a PEA já celebrou protocolos com várias entidades do
setor empresarial, designadamente a AICEP, a AICCOPN - Associação
dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas, a AIMMAP Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de
Portugal, a Caixa Geral de Depósitos, a SOFID - Sociedade Financeira
para o Desenvolvimento, a Associação Comercial do Porto (ACP), o
Instituto Diplomático, o Fórum de Administradores de Empresas, o
CESO (Development Consultants) e a IMF - Informação para Mercados
Financeiros.
Com um leque de formação executiva de curta, média e longa duração,
quer em domínios transversais das competências técnicas (‘hard skills’)
da ação executiva organizacional, quer nos domínios pessoais dos
executivos (‘soft skills’), aliada a uma equipa de docentes experientes
e qualificados, “a PEA identifica-se como um parceiro de percurso das
empresas”.

COM 120 QUARTOS, NA MADEIRA, EM CONSTRUÇÃO.
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