
ISEG MBA promove semana
imersiva em Silicon Valley

Em ano de pandemia, a semana
imersiva em Silicon Valley do ISEG
MBA, organizada em parceria com
a Universidade de São Francisco,
transforma-se numa experiência
inovadora, totalmente virtual. De
forma inédita, este ano, o ISEG
MBA permite que um conjunto
selecionado de interessados na área
do empreendedorismo possa inte-

grar este programa e conhecer com
maior profundidade e interagir
com o ecossistema mais empreen-
dedor e dinâmico do mundo.

Debate, troca de conhecimen-
tos e interação, com o objetivo de
discutir e entender os novos mo-
delos de negócios, estarão no cen-
tro da experiência imersiva. Entre
14 e 19 de fevereiro, o programa

Iniciativa aberta
a empreendedores

inclui vários workshops com pro-
fessores e especialistas, eventos de

networking e visitas a empresas
tecnológicas. Aos participantes
serão revelados os segredos do em-

preendedorismo de sucesso, per-
mitindo-lhes conhecer e vivenciar
o ecossistema empreendedor e ino-
vador de Silicon Valley. No final,
os participantes irão receber um
certificado de formação e acesso às

sessões gravadas.
"O ISEG MBA é uma experiên-

cia de formação visionária, inova-
dora e competitiva a uma escala

global, orientada para o futuro. O
nosso programa habilita os pro-
fissionais a fazer frente às trans-

formações e a adaptar-se às novas

exigências do mercado do futuro.
Nunca tanto quanto hoje, a capa-
cidade de se readaptar é essencial",

explica Paulo Soeiro de Carvalho,
diretor executivo do ISEG MBA.
"Ao permitir inscrições a não alu-
nos do MBA quisemos pensar na
comunidade global e oferecer a

possibilidade a mais profissionais
de viver esta experiência única em
Silicon Valley", acrescenta Paulo
Carvalho.

O ISEG MBA conta já com 37
edições, em parceria com organi-
zações de grande prestígio nacio-
nal e internacional, como o World
Economic Fórum, Start-up Lis-
boa, Instituto Superior Técnico,
Copenhagen Institute For Futures
Studies, Universidade de São Fran-
cisco, entre muitas outras.
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