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João Carvalho das Neves (à dir.) é o director do MBA

do ISEG. Jorge Gomes (ao centro) é director associado.

Alunos do ISEG têm aulas de teatro
para treinar a comunicação
MBA desta escola, que inclui uma ida a Silicon Valley, está a ter um aumento da procura da área da consultoria.

CARLA CASTRO

carla.castro@economico.pt

Um curso de expressão e comunicação
com uma companhia de teatro é uma das
singularidades do MBA do ISEG. Os res-
ponsáveis do programa sabem da impor-
tância de saber comunicar e falar em pú-
blico, e até de dominar a postura corpo-
ral, para o êxito de qualquer líder e, por
isso, resolveram investir nesta formação
específica na área das ‘soft skills’.
Além desta, outras singularidades dis-
tinguem o MBA do ISEG dos programas
da concorrência. Desde logo, uma ida
dos alunos a Silicon Valley, nos Estados
Unidos, que é o berço das maiores em-
presas de tecnologia mundiais, em par-
ceria com a Universidade de São Fran-
cisco, onde contactam com alunos e
professores americanos. E depois uma
aposta forte nos mercados de línguas es-
panhola e portuguesa. Porquê a aposta
nestes mercados? “Porque serão dos
mais relevantes no futuro”, responde Jo-

sé Carvalho das Neves, director do MBA
desta escola.
O enfoque dado pelo programa do ISEG à
gestão da mudança está a levar “a um in-
teresse por parte de consultores e em-
presas de consultoria”, revela Jorge Go-
mes, director associado do MBA.
O programa procura dar uma formação
de “360 graus de gestão, com reforço,
desenvolvimento e treino de áreas clás-
sicas, como finanças, marketing ou
contabilidade”, mas também com “li-
derança e gestão eficaz de equipas, com
treino ‘indoor’ e ‘outdoor’ de compe-
tências várias para se tornar um líder”, e

“enfoque na gestão de mudança, de ino-
vação e empreendedorismo”, explica
Jorge Gomes. As parcerias tanto nacio-
nais como internacionais permitem o
treino de ‘soft skills’, desenvolvimento
de projectos e trabalhos com empresas.

Aprender a pensar fora
do quadrado
Quando chegam ao MBA, alguns alunos
já têm alguma carreira internacional e “a
melhoria das suas competências ao lon-
go do curso permite-lhes desenvolver
ainda mais essas carreiras”, salienta o
director.
Outro dos pilares do programa é o em-
preendedorismo. “Várias cadeiras e ac-
tividades encontram-se articuladas
para, de forma integrada, criar e desen-
volver pessoas inquietas, que pensem
fora do quadrado e que desejem apostar
na criação de negócios próprios ou na

revolução dos negócios onde operam”,
diz Jorge Gomes.
O MBA do ISEG destina-se a profissio-
nais altamente qualificados, explica José
Carvalho das Neves, empresários e so-
bretudo gestores médios com elevado
potencial para ascender a cargos de che-
fia de topo.
Concluído o MBA, vários ex-alunos mu-
dam de emprego, sublinha Carvalho das
Neves. Outros criam os seus próprios ne-
gócios. Na edição 30 deste programa, que
termina em Abril, “três alunos já avança-
ram com empresas próprias. Outros ainda
aumentam o salário. Claro que existem
também aqueles que continuam na mes-
ma posição nas suas empresas, pois um
MBA não garante por si só qualquer mu-
dança”, acrescenta Carvalho das Neves. É
uma porta que se abre, mas cada um tem,
ainda assim, que caminhar pelos seus
próprios meios nas direcções desejadas. ■

O ISEG aposta
nos mercados
de línguas espanhola
e portuguesa.


