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O Fast Forward Management Program - Setor 
Turismo, foi concebido para abordar os temas 
da gestão no setor do Turismo, com a análise 
dos fatores críticos e as competências para o 
negócio neste setor de atividade. 

Os temas abordados, de forma condensada e 
intensiva, são: gestão estratégica, marketing, 
finanças de empresa, e liderança e gestão de 
equipas.

A abordagem é essencialmente prática, através 
de estudo de casos reais; simulações e vivência 
de experiências concretas; e estímulo de 
partilha de experiências entre os participantes.

OBJETIVOS

O Fast Forward Management Program - Setor 
Turismo, é dirigido a diretores e gestores de 
topo de organizações no setor do Turismo.

Este programa pretende consolidar e 
desenvolver as competências de gestão 
dos participantes, através de uma formação 
avançada nas quatro áreas críticas da gestão, 
sempre com um foco na aplicação prática 
destes conhecimentos ao negócio.
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COORDENAÇÃO

Helena Amaral Neto

Professora de Finanças do ISEG;
Mestre em Finanças pela City University;
Coordenadora dos cursos executivos Luxury 
Brand Management, Luxury Real Estate Sales 
Management e Luxury Tourism Management. 

27/28/29 Maio 2019

Hotel Vila Galé Ampalius
Vilamoura

Apresentação do Programa

Estratégia e Forward Thinking
Finanças e Analytical Mindset Liderança e Gestão de Equipas

Almoço

Estratégia e Forward Thinking Marketing
Liderança e Gestão de Equipas

Encerramento do Programa

PROGRAMA

CONTEÚDOS E EQUIPA
ESTRATÉGIA E FORWARD THINKING

Neste módulo são transmitidos os 
fundamentos de formalização e design 
estratégico, como via para a concretização da 
visão e objetivos organizacionais. 

É ainda estimulado o pensamento orientado 
para o visionamento de perspetivas futuras e 
de scenario building, competências de um líder 
estratégico ou de um colaborador com elevado 
potencial para assumir cargos de direcção.

Luís Nazaré (ISEG)

Professor no ISEG de Estratégia Empresarial; 

Gestor e consultor de gestão;

Membro do Conselho Consultivo do Banco de Portugal;

Presidiu a diversas instituições, como os CTT e o ICP-Anacom;

Colunista económico;



FINANÇAS E ANALYTICAL MINDSET

Este módulo tem como propósito compreender 
a importância da dimensão financeira nas 
organizações, nas suas vertentes estratégia e 
operacional.

Busca ainda desenvolver um pensamento 
analítico orientado para a prossecução dos 
resultados e concretização dos objetivos.

MARKETING

Neste módulo são discutidos o comportamento 
do consumidor de turismo, a diferenciação e 
posicionamento do turismo a nível nacional 
e de operadores turísticos, as políticas de 
marketing mix, e as implicações da tecnologia 
no marketing digital e no desenvolvimento de 
produtos turísticos.

LIDERANÇA E GESTÃO DE EQUIPAS

Neste módulo enfatiza-se a aprendizagem 
intensa e condensada de algumas 
competências-chave de liderança, gestão 
de equipas e negociação, para tal usando-se 
metodologias ativas e de participação.

João Duque (ISEG)

PhD em Finanças pela Manchester Business School;

Professor Catedrático de Finanças no ISEG;

Presidente do Conselho de Administração do Taguspark;

Foi administrador não executivo da NOVABASE SGPS, 

Presidente do ISEG e Diretor do Gabinete de Estudos da 

CMVM.

Nuno Madeira (Turismo de Portugal)

Gestor dos Mercados da China e da Rússia;

Foi Diretor do Departamento de Gestão das Equipas de 

Turismo do Turismo de Portugal. Foi adjunto e assessor, do 

Secretário de Estado do Turismo e do Ministro do Turismo;

Docente e formador em Marketing e Promoção Turística.

João Pargana (ISEG)

Professor Convidado no ISEG, Membro da equipa de direção 

do MBA;

Consultor e formador de executivos;

Ex-Managing Partner da Dynargie e actual sócio fundador da 

Cherry Myle.


