
ISEG Executive
Education com
oferta extensa
e variada

MBA dispensa apresentações. As pós-graduações
em áreas distintas da gestão são igualmente uma
referência da universidade, que tem para este
ano letivo 14 cursos na formação de executivos.

O ISEG Executive Education pos-
sui uma oferta rica na formação
executiva. O seu MBA, as pós-gra-
duações e os diversos cursos ga-

rantem aos executivos portugue-
ses que frequentem esta universi-
dade que saem para o mercado de

trabalho com mais competências

e mais aptos para ajudarem as suas

empresas e as próprias carreiras.
Da supracitada oferta, Luís Car-

doso, presidente do ISEG Executi-

ve Education, começa por apontar
o MBA, que é "o MBA da Univer-
sidade de Lisboa e, só por isso, me-

rece destaque", dado que se trata



da "maior e melhor universidade

portuguesa, segundo todos os

rankings internacionais". "A esco-

la tem as acreditações internacio-
nais AACSB e AMBA. O curso,

que é integralmente lecionado em

inglês, assegura uma grande diver-

sidade e riqueza de experiências e

contactos empresariais, incluindo
uma visita de uma semana a Sili-

con Valley."
No que diz respeito às pós-gra-

duações, em áreas muito diversifi-
cadas da gestão, são uma "referên-

cia" no ISEG Executive Education.

Apresentam-se como uma "exce-
lente solução para profissionais

que pretendem assumir um novo
rumo na sua carreira, ou valorizar
consideravelmente as suas compe-
tências, constituindo-se numa for-

mação estruturante, lecionada em
horário pós-laboral".

Em relação à formação de exe-

cutivos, são já "14 os cursos defi-
nidos durante o período letivo de

2019/2020". Segundo Luís Cardo-

so, o objetivo é ter uma oferta "sta-

te of the art", num modelo de cur-
ta duração (até 80 horas), que as-

segure aos executivos o reforço de

competências fundamentais para
o seu sucesso. "Teremos, também,
fortes parcerias na área da forma-

ção de executivos, para assegurar
a melhor experiência de ensino",

assegura, exemplificando com o

World Economic Fórum, no curso

Futures, Strategic Design & Inno-

vation, a realizar-se em novembro.

E dá outros exemplos: "Uma visi-

ta à Google e Konica Minolta, em

Madrid, no curso Leading Digital
Strategy, que arrancará no início
de 2020, ou a Vanguard Proper-
ties, responsável pelos empreendi-
mentos Castilho 203 e Muda Re-

serve da Comporta, em cocoorde-

nação do curso Luxury Real Esta-

te Sales Management Course, que
decorrerá igualmente em novem-
bro."

O presidente do ISEG Executi-
ve Education destaca ainda os cur-

sos na área da gestão de recursos
humanos e liderança, como o Lea-

dership Development Mindful-
ness, a arrancar também já em no-

vembro, com a participação de

Marc Lesser, um dos criadores do

Search Inside Yourself da Google.

O corpo docente mais
qualificado do país
Questionado sobre o que dife-

rencia os programas ou os cursos
do ISEG Executive Education, Luís

Cardoso responde que a primeira
nota de grande destaque é a "ex-
celência do corpo docente, o maior

e mais qualificado em Portugal".
Este inclui "professores de carrei-

ra doutorados nas melhores esco-

las internacionais e executivos com
valiosa experiência no terreno". O

responsável relembra ainda as ins-

talações "únicas e inspiradoras, en-

tre a Lapa e a Madragoa, mas com
estacionamento assegurado para
os alunos".

0 MBA, que é integralmente
lecionado em inglês,
assegura uma grande
diversidade e riqueza
de experiências e contactos
empresariais, incluindo
uma visita de uma semana
a Silicon Valley.

LUIS CARDOSO,
presidente do ISEG

Executive Education



UNIVERSIDADE ADAPTA-SE
ÀS NECESSIDADES DOS CLIENTES

O ISEG Executive Education tem soluções customizadas para respon-
der às necessidades de cada empresa e dos seus colaboradores.
"Cada realidade é distinta e merece o desenvolvimento de uma solu-

ção 'tailor-made' e por isso perfeitamente adequada às necessida-

des", diz Luís Cardoso. As soluções customizadas são sempre flexí-
veis e todas as variáveis são "ajustadas em função do diagnóstico ini-

cial que é efetuado, através de um trabalho de cocriação entre a uni-
versidade e a empresa, visando a implementação de um projeto apli-
cado que desenvolva os colaboradores e crie efetivo valor ao negó-
cio".


