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Funcionários públicos com descontos de 80% nas propinas
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São 13 instituições de Ensino Superior. 650 vagas. E
mais de 200 cursos com reduções de 80% nas
propinas a pagar pelos estudantes. Tudo para
promover a excelência da gestão e da prestação do
serviço de Administração Pública, esclarece o
Ministério das Finanças, que anunciou a criação da
APEX - Aliança para a Promoção da Excelência na
Administração Pública.
Esta é, na prática, uma parceria entre várias
universidades e escolas de negócios portuguesas e o
Governo que permitirá aos quadros da Administração
Pública acederem aos melhores programas de
formação de executivos, ao lado de quadros privados,
mas a preços reduzidos. Uma iniciativa que partiu do
director da AESE - Escola de Direcção e Negócios, que
desafiou as restantes instituições (Católica Lisbon
School of Business and Economics, Católica Porto
Business School, EGP - UPBS, Faculdade de Economia
da Universidade do Porto, INDEG/ISCTE, ISEG-IDEFE,
Instituto Superior de Gestão, ISCSP, ISLA Campus
Lisboa, Nova School of Business and Economics e
Universidade Lusíada) a unirem-se nesta iniciativa,
que é inovadora não apenas por "em salutar
competição, colaborarem em pé de igualdade, sem
protagonismos", mas ainda por "colaborarem de
forma mecenática com a Administração Pública", como
justifica o director da AESE, Ramalho Fontes.
A criação desta aliança contou ainda com o apoio de
Filipe Simões de Almeida, sócio da Deloitte e
responsável pelo Prémio das Boas Práticas da
Administração Pública e, no fundo, traduz-se em
descontos de 80%na maioria dos programas que
fazem parte deste acordo.
Como Ramalho Fontes disse ao Diário Económico, "a
iniciativa não poderia contar com o apoio do
orçamento do Estado", pelo que os quadros da
Administração Pública que façam estes cursos terão
apenas de pagar o equivalente a 20% do custo do
programa e a escola assumirá o restante.
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As opções são muitas: entre escolas públicas e privadas de economia e gestão são mais de 200 os programas
que fazem parte desta aliança. Apenas uma pequena diferença nas escolas públicas, como é o caso da
Faculdade de Economia do Porto ou o curso de negociação da Nova School of Business and Economics, cujo
desconto fica pelos 20%.
Os programas que integram a APEX são,obviamente todos, cursos de formação pós-graduada(incluindo
mestrados) e oferecem vagas já a partir do próximo ano lectivo 2012/2013 em programas como o mestrado
em Marketing da Faculdade de Economia do Porto, na pós-graduação Curso Geral de Gestão ou Leadership in
Healthcare da Nova School of Business and Economics, ou ainda o Curso Geral de Gestão, Gestão de Projectos
e Gestão de compras da EGP-UPBS, entre muitos outros.
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"A aliança terá um primeiro ano de funcionamento em 2012/2013, monitorizado por uma equipa de projecto
dirigida por José Serrano Gordo, ex-presidente da BP e PADE da AESE, e poderá prolongar-se se assim for do
interesse dos parceiros", garante o "pai" da APEX, Ramalho Fontes.
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Sem margem para dúvidas é o facto de todas as instituições de Ensino Superior, que assinaram a APEX,
destacarem "a colaboração entre as várias escolas que participam no projecto, trabalhando para um objectivo
comun", conclui Daniel Traça, sub-director da Nova School of Business and Economics.
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Disclaimer: "O Económico apela aos leitores para que utilizem este espaço para um debate sério e construtivo,
dispensando-se, para o bem de todos, o insulto e a injúria gratuitos. Desaconselha-se o uso exclusivo de maiúsculas e a
repetição de comentários. Comentários inadequados devem ser denunciados e quando tiverem mais de cinco denúncias
serão eliminados. O IP do leitor não será revelado mas ficará registado na base de dados".
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