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Eduardo Baptista Correia
20 Fevereiro 1964
- Curso Liderança no século XXI na Harvard Kennedy Government School - 2008
- Este é um curso onde se estudam e analisam situações de caos, medo e insegurança,
tendo sido discutidas e apresentadas as diferentes formas de lidar e liderar situações
extremas onde o comportamento humano é imprevisível.
- Diploma em Sistemas Políticos no Instituto para o Desenvolvimento da Democracia – 2007
- Uma abordagem muito tradicional à evolução comparada de diferentes modelos e
sistemas políticos.
- Doutoramento em Finanças na Universidade de Strathclyde – 1993
- Na tese final foi trabalhada a relação entre mercados financeiros distintos – cotações de
empresas nas diferentes praças mundiais e taxas de câmbio. Este trabalho dá um
contributo para que na actualidade possamos compreender alguns dos impactos dos
fenómenos globais bem como a ausência de sensibilidade de um conjunto muito
alargado de gestores para as implicações da globalização nos movimentos financeiros.
- MBA em Marketing na Universidade de Glasgow – 1990
- Licenciatura em Gestão no ISCTE – 1988
- Estes dois cursos foram complementares. A licenciatura no ISCTE contribuiu para o
alicerçar de aspectos técnicos de análise de recursos financeiros, estruturação estratégia
e gestão de pessoas. Alem disso conferiu um conjunto robusto de ferramentas
matemáticas e econométricas. Foi em 1988 o 1º aluno Erasmus do ISCTE. Na fase do MBA
houve lugar a uma maior exposição aos temas da inovação e desenvolvimento de
mercados e o papel central do Marketing nessa abordagem.
- Foram, durante a licenciatura e o mestrado, desenvolvidos vários trabalhos dos quais
de destacam: “A História do Marketing em Portugal” (1987), publicado na revista Marketing e Publicidade, “A relação entre a classe social, a formação dos pais e o desempenho
escolar dos indivíduos” (1984), “A implementação, na região de Leiria, de uma unidade
industrial de reciclagem de plásticos” (1988), “A Dinâmica da Estratégica Financeira e
Bancária no Mercado Português – Uma visão de Futuro” (1990)

Sócio - Professional

- Actualmente é Professor de Economia e Gestão do ISPSN, Administrador da Educa
Futuro, Director Académico do ISPSN, Director do Departamento de Economia e Gestão
do ISPSN
- Foi Presidente da AITEC OEIRAS – Agência de Internacionalização e Desenvolvimento
de Oeiras de Junho de 2012 a Janeiro de 2014
- Actualmente administrador não executivo do Tagus Park
- Fundador e Presidente do MMS – Movimento Mérito e Sociedade 2007-2009
- Foi Professor da Escola de Gestão do ISCTE, desde 1993 até Janeiro de 2014, com
participação nos MBA´s que a escola tem desenvolvido nas 5 edições no Brasil com a
FGV, nas 8 edições em Macau com a UM, nas 7 edições em Cabo Verde com o ISCEE e nas
14 edições em Moçambique com o ISPU. Membro da equipa que lecciona o 6 days Mini
MBA da escola de gestão do ISCTE actualmente na 18ª edição.
- Leccionou e coordenou várias cadeiras das quais se destacam Gestão Financeira,
Finanças para não Financeiros, Futuros e Opções, Marketing Financeiro, Gestão.com,
Marketing Estratégico, Gestão de Marketing, CRM e One to One.
- Leccionou nos Mestrados de Marketing, Serviços e Tecnologias, Gestão de Saúde, e
Turismo, e nas licenciaturas de Finanças e de Gestão.
- Orador em várias conferências em Portugal e no estrangeiro.
- Desenvolveu nos últimos 10 anos vários cursos de pós-graduação e mestrados no ISCTE.
- Coordenador e júri de largas dezenas de teses de mestrado e de doutoramento.
- Foi de 2003 a 2007 administrador do NIB – National Investment Bank de S. Tomé e Príncipe.
- Consultor com 20 anos de experiência; inicialmente com Marketest entre 1985 e 1988
com forte incidência no sector farmacêutico, depois com a Doctus de 1992 to 1994 com
forte incidência no sector da banca em particular com o Clydesdale Bank e com o Royal
Bank of Scotland, com a Ernst &Young e desde 1996 com o INDEG projectos; foi administrador não executivo da W20; co-fundador do CEMAF (centro de estudos e investigação
na área das finanças e dos mercados financeiros); fundador da associação Mudar
Portugal.
- Coordenador em 2009 do estudo do impacto das industrias associadas ao desporto no
emprego em Portugal, para o IDP.
- Coordenador em 2011 do estudo de avaliação e impacto do Programa Nacional de
Educação para o Empreendedorismo, para o Ministério da Educação, Fundação Gulbenkian e FLAD.
- Coordenador em 2011 do estudo de avaliação do impacto na economia portuguesa das
empresas produtoras com marca própria, para a Centromarca.
- Fez parte da equipa que organizou o Fórum de Politicas Publicas do ISCTE/IUL no
âmbito das comemorações dos 40 anos do ISCTE/IUL.
- Coordenador do Programa Televisivo “Inovar é Fazer” onde são expostos um conjunto
de desafios à sociedade actual e onde o ISCTE actua com projectos e soluções.
- Ao longo da sua vida profissional teve ainda responsabilidades a nível de gestão e de
administração no ISCTE, no INDEG, na Renault Portugal, na Ernst & Young, na W20 e na
Novabase.
- Director Geral do Programa de televisão transmitido pela RTP África “Negócios Angola”

Autor dos seguintes livros

- Gestão de Clientes no Século XXI
- Novas Tecnologias – Presente e Futuro
- Economia Digital
- Mudar Portugal

Voluntário em Timor em 2000

Línguas
Países Visitados

Fluente em Português, Inglês, Francês, Espanhol e Italiano.

USA, Espanha, França, Itália, Eslovénia, Áustria, Suíça, Alemanha, Polónia, Luxemburgo, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Inglaterra, Escócia, Mónaco, Cabo Verde, Costa do
Marfim, Moçambique, África do Sul, Brasil, Rep. Dominicana, Maldivas, Japão, Malásia,
Singapura, Tailândia, Austrália, Timor Leste, China, Hong Kong, Cuba, Macau, Marrocos,
México, S. Tomé e Príncipe, Andorra, Bulgária, Dubai, Oman, Abu Dabi, Angola, Suécia,
Noruega, Turquia, Letónia, Irlanda, Grécia, Gabão, Israel.

