ISG|Business & Economics School e Logistel lançam curso de altos estudos de transportes
Sexta, 29 Abril 2016 15:20

O ISG|Business & Economics School e a LOGISTEL, vão lançar o Curso de Altos Estudos de
Transportes, que se vai realizar no ISG, entre 21 de Junho e 26 de Julho de 2016.

O Curso tem como objetivos assegurar aos participantes uma formação multidisciplinar em
transportes, através de um corpo docente de excelência, que lhes transmita os princípios e
conceitos fundamentais, as metodologias e as ferramentas necessárias para o exercício das
suas funções, num contexto de mudança e de crescente complexidade. O curso pretende
também transmitir aos participantes uma visão sistémica da mobilidade e dos transportes, que
lhes permita compreender e assimilar as interações e as sinergias entre o sector dos
transportes, as atividades conexas, o território, o ambiente e a energia, e dotar os participantes
da capacidade de desenvolver e implementar políticas e estratégias, avaliar cenários de
decisão e fazer opções fundamentadas, que contribuam para o aumento do desempenho e da
eficiência das suas organizações e, simultaneamente, para o aumento dos níveis e padrões de
qualidade dos serviços de transportes.

O Curso destina-se a Dirigentes e Quadros Superiores, com ou sem diploma universitário, mas
com experiência relevante nas áreas dos Transportes e em atividades conexas e Pessoas
altamente motivadas, que assumem ou pretendam vir a assumir posições de relevo em
Empresas e/ou em outras Organizações, dentro deste Sector.

A sessão de abertura do Curso de Altos Estudos de Transportes contará com a presença do
Presidente do Conselho Económico e Social de Portugal e ex-Presidente do Instituto Superior
de Transportes (IST), Luís Filipe Pereira, o Presidente da Infraestruturas de Portugal (IP) SA,
António Ramalho e o Diretor do ISG | Business & Economics School, Miguel Varela.

Para mais informações contacte Alexandra de Brito Caetano

Email: alexandracaetano@isg.pt | alexandracaetano@logistel.pt
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