
ISEG MBA oferece uma experiência
de aprendizagem e desenvolvimento
que se distingue

Programa possui cinco streams estratégicos - Global
Futures, Entrepreneurship & Innovation, Digital
Disruption, Design & Agility, Sustainability and
Governance - que fazem toda a diferença.
"O ISEG MBA é um programa de

gestão para profissionais com ex-

periência. Visa reforçar as suas

competências de gestão e compor-
tamentais para que possam ser lí-
deres com uma visão holística das

empresas e do mundo dos negó-
cios." Quem o diz é Paulo Soeiro

de Carvalho, diretor executivo do

ISEG MBA.
Para alcançar este objetivo am-

bicioso, explica o responsável do

ISEG, o programa alia as discipli-
nas mais importantes de gestão, e

que passam por todas as áreas fun-

cionais, a uma Leadership Journey

complementada com plano de des-

envolvimento pessoal e a um con-

junto de temas desenhados de pro-
pósito para enfrentar os desafios

do futuro, que estão organizados
em cinco streams estratégicos:
Global Futures, Entrepreneurship
& Innovation, Digital Disruption,
Design & Agility, Sustainability
and Governance.

"Estes streams são a principal
característica diferenciadora do

programa, na medida em que, com

o apoio dos parceiros World Eco-
nomic Fórum, o Instituto Superior
Técnico, a Startup Lisboa, o Co-



penhagen Institute for Future Stu-

dies, a Universidade de São Fran-
cisco e a Academia da Força Aé-

rea, o ISEG MBA oferece uma ex-

periência de aprendizagem e des-

envolvimento verdadeiramente
única."

Paulo Soeiro de Carvalho re-

corda, naturalmente, que o grupo
de participantes e os contactos ob-

tidos ao longo do programa são

também "essenciais para o estabe-

lecimento de uma rede de

networking geradora de valor".

A importância de entrar
no ranking do Financial
Times
Uma das missões desta escola

é continuar a garantir o êxito des-

te programa. Nesse sentido, um
dos objetivos do IDEFE passa por
entrar nos rankings do Financial
Times a médio prazo. Estão mais

perto de cumprir esse objetivo?
"Sem dúvida. A entrada no

ranking do Financial Times é um

processo longo e exigente, no qual
estamos muito empenhados. A
reestruturação do programa que
foi recentemente apresentada está

alinhada com este objetivo e espe-
ramos nos próximos anos colher
os frutos desta aposta. É de salien-

tar que o ISEG MBA é um progra-

ma acreditado pela AMBA."
As acreditações são, de facto,

importantes para as escolas e o di-

retor executivo do ISEG MBA ex-

plica o porquê relembrando que o

perfil dos participantes num des-

tes programas é extremamente so-

fisticado. "São profissionais bem

preparados, informados e exigen-
tes. Nos dias de hoje, as acredita-

ções são uma condição necessária,
mas não suficiente. Escolher um

programa de MBA acreditado é

um requisito mínimo de qualida-
de."

No que diz respeito ao paga-
mento do MBA, tanto pode ser su-

portado pelos participantes como

pelas organizações. "Temos parti-
cipantes que suportam o progra-
ma do seu próprio bolso, investin-

do por isso na sua própria forma-

ção e ambicionando uma progres-
são de carreira que lhes permita al-

cançar os seus objetivos profissio-
nais. Há também várias empresas

que apostam determinadamente

no desenvolvimento dos seus co-
laboradores." O objetivo das em-

presas que suportam esta despesa
é alimentar "o seu pipeline de lide-

rança, preparando planos de su-
cessão".
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Temos participantes que
suportam o programa do
seu próprio bolso, investindo
na sua própria formação
e ambicionando uma
progressão de carreira que
lhes permita alcançar os seu:
objetivos profissionais. Há
também várias empresas que
apostam no desenvolvimento
dos seus colaboradores.

PAULO SOEIRO
DE CARVALHO,
diretor executivo

do ISEG MBA

36
edições teve este programa

1000
profissionais altamente

qualificados já formou o

ISEG MBA


