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Que papel desempenha a interna-
cionalização na estratégia do MBA
do ISEG? Quais são os principais
argumentos com que conta para ir
buscar mais estudantes interna-
cionais na edição 2014/2016?
O MBA ISEG é um programa part-
time totalmente lecionado em lín-
gua portuguesa. Por isso, é especial-
mente dedicado aos nativos nessa

língua, particularmente aos PALOR
É nessa medida e através das ações
que temos levado a cabo com uni-
versidades congéneres sediadas nes-
ses países, com as quais temos pro-
tocolos, que temos desenvolvido
ações de promoção do nosso progra-
ma. Para além disso, estamos a pre-
parar um programa específico fora
de Portugal que se insere exatamen-
te numa lógica de exportação de

serviços de formação associados ao
MBA ISEG. Em breve, teremos novi-
dades.



MBA ISEG formação a 360°

O MBA ISEG destaca-se pela forma-
ção 360° e uma forte componente de
desenvolvimento de skills de lideran-
ça, criatividade, design thinking e

empreendedorismo.
Pelo terceiro ano consecutivo, foi

distinguido e classificado como um
dos melhores MBA da Europa (Tier
One), no Rankings-Spring 2014. Neste

ranking, o ISEG continua a figurar no
Top Tier One do ranking Europeu de
MBA a par com os da Nova/Católica e

Porto Business School.
O programa remodelado do MBA

ISEG assenta em três pilares: no pri-
meiro, designado "Gestão 360 o ", os
alunos são preparados com uma "só-
lida componente técnica". O segun-
do, "Liderança", assenta no desenvol-
vimento de um modelo de gestão ori-
entado para os "principais arquitetos
da mudança": gestores que ocupam
posições de midle management den-
tro das organizações e aposta no trei-
no de soft skills, designadas pela ins-

tituição como treino outdoor, que in-
clui a vela, encenação e Academia da

Força Aérea. O terceiro pilar designa-
-se "Gestão da Mudança" e consiste
no desenvolvimento de competên-
cias alicerçadas num "espírito criati-
vo e inovador", que suportarão a

criação de oportunidades e a imple-
mentação de soluções dentro das or-
ganizações ou em iniciativas de em-
preendedorismo.

As atividades de treino outdoor,
um dos fatores apontados pela escola
como diferenciador, visa, o "desen-
volvimento de ideias em empresas e

respetiva avaliação". Este ano, os alu-
nos do MBA ISEG colaboraram com o
Millennium BCP, AICEP, Banco San-

tander, CTT e Banco de Portugal, ten-
do algumas das propostas merecido a

atenção por parte da administração
dessas empresas, com o objetivo de
as implementar. O Entrepreneur's
Project é outro fator de diferencia-
ção: no final do MBA, os alunos têm
a oportunidade de desenvolver uma
ideia de negócio aplicando os conhe-
cimentos adquiridos ao longo do cur-
so. No desenvolvimento do modelo
de negócio, os participantes terão
sessões de mentoring com empreen-
dedores, investidores e professores
de empreendedorismo do ISEG e da
University of San Francisco. Os proje-
tos desenvolvidos serão alvo de um
screen inicial por entidades de capi-
tais de risco (Novabase Capital, Sona-
e Capital e Portugal Ventures) busi-
ness angels (Gesbanha e Federação
Nacional de Business Angels).

Na prática, o MBA ISEG abre a pos-
sibilidade de converter ideias e proje-
tos que se encontram em fases de

conceção em projetos reais, credíveis
e passíveis de angariar financiamen-
to para arrancar.

Os alunos do MBA ISEG partici-
pam num ateliê de teatro para treino
de competências de Liderança, Co-

municação e Organização e dois fins
de semana: um na Academia da For-

ça Aérea e outro na Escola Naval, du-
rante os quais são expostos a situa-
ções reais em ambientes de turbulên-
cia e alteração rápida dos enquadra-
mentos e onde aprendem e são obri-
gados a pôr em prática capacidades
de liderança, gestão de equipas e
team building. O curso compreende
ainda um programa de imersão em
Silicon Valley, desenvolvido em cola-

boração com a Universidade de São

Francisco, onde recebem insights pa-
ra o desenvolvimento de estratégias
em áreas como empreendedorismo,
inovação e criação de negócios em
empresas e, no final, obtém um cer-
tificado de participação reconhecido
por esta Universidade. O facto de os
alunos poderem contar com um cor-

po dcente de excelência nas hard e
soft skills, estar incluído na propina:
um Ipad (a maioria das aulas é dada
recorrendo a esta tecnologia), a bi-

bliografia essencial de todas as disci-

plinas e o programa de imersão em
Silicon Valley e todas as atividades de
treino Outdoor faz com que o MBA
ISEG se assuma atualmente, no mer-
cado nacional, como o melhor pro-
duto "Value-for-money".
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