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Num mundo em que o networ-
king é uma arma decisiva nos ne-
gócios, um MBA acaba por ser a
porta de acesso para uma boa re-
de de contactos em que entram
tanto professores como colegas.
De acordo com um estudo do Fi-
nancial Times, publicação que
elabora o mais prestigiado ran-
king do setor, 80% das colocações
após o programa devem-se à rede
de antigos alunos (Alumni).

Portugal tem uma boa oferta
tanto de escolas como de progra-
mas. As escolhas quer de um quer
de outro são, aliás, fatores a ter
em conta quando se começa a
pensar na hipótese de fazer um
MBA. Uma boa escola é aquela
que garante bons conteúdos, tem
professores reconhecidos e alu-

nos com percursos diversificados.
Mesmo identificando uma ou vá-
rias destas caraterísticas, não será
uma perda de tempo visitar a es-
cola. As brochuras e os sites não
mostram tudo.  

Depois de definido o perfil de
candidato, o objetivo de carreira
que persegue e a escola onde gos-
taria de fazer o programa, há vá-
rios outros passos a dar. O prime-
iro é a preparação da candidatura
que terá de ser antecedida pelo
GMAT (General Management Ad-
mission Test). Usado pelas escolas
de negócios em todo o mundo pa-
ra avaliar e selecionar os candida-
tos, o GMAT é o primeiro grande
teste a vencer. O teste tem a du-
ração de três horas e meia e para
o concluir com êxito é essencial

que consiga fazer uma boa gestão
do tempo. 

A fase seguinte é a da candida-
tura propriamente dita. Para au-
mentar a probabilidade de ser
aceite, o candidato deve ponderar
concorrer a mais do que um pro-
grama. A candidatura deverá ser
exímia, bem complementada
com cartas de recomendação, di-
plomas, o imprescindível GMAT,
um certificado comprovativo do
nível de inglês, um ensaio e um
curriculum vitae bem feito.

Não há um formato de candida-
tura único, mas há um aspeto que
é comum a todas as escolas: A
substância e o foco do documen-
to. Documentos genéricos ou va-
gos não preenchem os requisitos.

O passo seguinte do processo é

a entrevista. O candidato deverá
partir para ela com as ideias bem
estruturadas. Para treinar tanto
forma como o conteúdo, nada
melhor do que recorrer ao espe-
lho e fazer várias representações.
A entrevista é o sítio certo para
dar mostras da motivação e dos
objetivos profissionais que procu-
ra no MBA. Não convém desper-
diçar a oportunidade.

Uma nota final: Quando pensar
seriamente em avançar para um
programa, o melhor é esquecer as
férias. Os departamentos de ad-
missão das escolas de negócios
gostam de candidatos com ar de
multi-tarefa, ar de quem conse-
gue, em simultâneo, tratar do
GMAT, da candidatura e traba-
lhar. 

A escolha do curso implica ponderação, dado que vai consumir tempo, exigir dedicação e custar milhares 
de euros. A escola de negócios é outro fator a ter em conta. Em Portugal, a oferta de MBA é abundante 
e, na generalidade, de qualidade.

PARA TODAS AS CARREIRAS

DR

AESE Business School

Executive MBA AESE

Início: 7 de outubro de 2016

Inscrições: Até julho 2016

Duração: 2 anos letivos

Idioma: Português, castelhano e inglês

Custo: €32.500

Condições de admissão: Licenciatura;

mínimo de 5 anos de experiência

profissional; entrevista com o director do

programa; GMAT/GRE/Teste AESE/IESE.

Parcerias internacionais: IESE Business

School; IIM de Ahmedabad (Índia) e

Stephen M. Ross School of Business

Michigan (EUA), para as semanas

internacionais intensivas.

Contactos: Júlia Côrte-Real;

j.cortereal@aese.pt 939871256/217221538

MBA ISEG

Universidade de Lisboa

Acreditado pela AMBA

Início: setembro de 2016

Inscrições: Até 15 de junho

Duração: 18 meses em part-time

Horário: Segundas, terça e quartas das

18h30 às 23h00

Idioma : Português

Custo*: € 17.500 (inclui prog. Silicon Valley)

*descontos durante o mês de março 2016.
Condições de admissão: formação superior,

experiência profissional mínima de 4 anos,

GMAT.

Parcerias internacionais: Universidade de

São Francisco, EUA.

Contactos: mbaiseg@iseg.ulisboa

21 392 58 13 • www.iseg.ulisboa.pt

The Lisbon MBA Executive

The Lisbon MBA

Início: 30 de setembro de 2016 

Inscrições: 30 de junho de 2016 e 11 de

setembro de 2016  

Duração do curso: 22 meses 

Horário: part-time 

Idioma: Inglês 

Custo total do curso: 25.000€ *

*Bolsas de estudo e o The Lisbon MBA Loan,
empréstimo em parceria com a CGD 
Parcerias internacionais: Acordos de inter-

câmbio com universidades como Rotterdam

School of Management, University of San

Diego, Coppead e Fundação Getúlio Vargas. 

Contactos: Equipa de Admissões 

Email: admissions@thelisbonmba.com 

Telefone: +351 213 822 787 

... Futuro profissional decide-se

na hora de escolher o programa
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MBA Internacional 

Católica Porto Business School

Início: setembro 2016 

Inscrições: Até 10 de julho de 2016

(incrições até 5 de junho beneficiam de um

desconto early-bird)

Duração: 16 meses (MBA Executivo)  

Idioma: Português e inglês (as aulas são

ministradas em português, no entanto,

exigem-se bons conhecimentos de inglês)

Custo: €17.700+IVA

Condições de admissão: Licenciatura,

experiência profissional mínima de 5 anos,

bons conhecimentos de inglês, GMAT e

entrevista. 

Parcerias internacionais: Semanas

internacionais na ESADE, em Barcelona

(Espanha) e na Universidade de S. José,

Macau (China). 

Contactos: Sara Carneiro Pacheco

mpacheco@porto.ucp.pt • 226 196 260 

MBA Atlântico 

Católica Porto Business School, Pontifícia

Universidade Católica do Rio de Janeiro,

Universidade Católica de Angola 

Início: janeiro de 2017

Inscrições: abertas para a 7.ª edição 

Duração: 3 trimestres – 1 em cada país

(Portugal, Brasil e Angola) 

Horário: Full-time 

Idioma: Português 

Custo: €25.000 + IVA (com alojamento e

viagens incluídos) 

Condições de admissão: Licenciatura,

experiência profissional mínima de 3 anos

pós-licenciatura e entrevista. 

Parcerias internacionais: Pontifícia

Universidade Católica do Rio de Janeiro e

Universidade Católica de Angola. 

Contactos: Cosme Almeida 

cealmeida@porto.ucp.pt • 226 196 260 

The Lisbon MBA International Full Time

The Lisbon MBA

Início: janeiro de 2017 

Data para inscrições: 30 de setembro de

2016 e 7 de novembro de 2016

Duração do curso: 1 ano 

Horário: Full-time 

Idioma: Inglês 

Custo total do curso: 36.000€*

*Bolsas de estudo (Bolsa Millennium BCP e Bol-
sa Comendador Rui Nabeiro), empréstimo CGD
Parcerias internacionais: MIT Sloan.

Colaboração com Universidade de Fudan,

Xangai; Insper, em São Paulo e EGADE, na

Cidade do México, no âmbito do Interna-

tional Labs, no Brasil, China e México. 

Contactos: admissions@thelisbonmba.com 

Telefone: +351 213 822 788

MBA Internacional Hispano-Luso

Instituto Superior de Gestão

Início: setembro 2016

Inscrições: Até 15 de julho (1.ª fase) e até

15 de setembro (2.ª fase)

Duração: 1 semestre em Badajoz 

e 1 semestre em Lisboa

Horário: Full-time

Idioma: Espanhol e português

Custo: €8.900

Condições de admissão: Licenciatura

ITAE Escuela de Negocios de Extremadura

Contactos: Conceição Lopes e Vera Silva

conceicaolopes@isg.pteverasilva@isg.pt

961376505

MBA para Executivos 

Faculdade de Economia da Universidade de

Coimbra

Início: setembro de 2016

Candidaturas: de 1 de março até 31 de maio

(1.ª fase); de 1 de junho até 15 de julho (2.ª

fase); de 24 de agosto até 5 setembro (3.ª

fase); de 15 a 31 de outubro

Duração: 2 anos 

Horário: Sextas à tarde e sábados dia

inteiro 

Idioma: Português com alguns módulos em

Inglês

Custo: €5.450

Condições de admissão: Licenciatura ou

equivalente legal; detentores de currículo

científico ou profissional cujo mérito seja

reconhecido pela coordenação do curso

Contactos: Escola de Estudos Avançados

FEUC eea@fe.uc.pt | 239790501

MBA para Gestores de PME

Universidade Portucalense

Início: 21 de outubro de 2016

Inscrições: 4 de maio a 30 de junho 2016

(1ª fase)

Duração: 150 horas (6 meses)

Idioma: Português

Custo: €1.500 propina (acresce €150 de

inscrição)

Condições de admissão: Currículo

profissional e eventual entrevista.

Parcerias internacionais: Não tem.

Contactos: Cláudia Carvalho

claudiap@upt.pt

961 345 433

MBA Executivo 

Porto Business School (Universidade do

Porto)

Início: 25 de agosto de 2016

Inscrições: A primeira fase de candidaturas

(early bird fee) termina 31 de Março de

2016. a 2ª fase de candidaturas termina a  1

de Junho de 2016

Duração: 15 meses 

Custo total: € 19 500 caso a candidatura

seja apresentada na primeira fase. Na

segunda fase de candidaturas, o valor da

propina é de € 21 000 €. 

Parcerias internacionais: Instituto de

Empresa (Madrid); Rotterdam School of

Management; Miami University School of

Business Administration (EUA). Semana

Internacional na McCombs School of

Business, Universidade do Texas, Austin

(EUA).

Condições de admissão: Licenciatura em

escola superior reconhecida oficialmente,

experiência profissional mínima de 5 anos,

domínio das línguas portuguesa e inglesa. 

Contacto: execmba@pbs.up.pt • 

Telefone: 226 153 273 

Executive MBA

INDEG-ISCTE Executive Education

Início: setembro de 2016

Inscrições: Até 15 de abril (1.ª fase) 

Duração: 2 anos (part-time)

Horário: Sexta-feira: 17h30- 21h45 |Sábado:

9h00-13h15

Idioma: Português

Custo: €18.990 (poupança de 2.200€ para

candidaturas até 15 de abril)

Condições de admissão: Licenciatura

oficialmente reconhecida em qualquer área

de conhecimento, mínimo de 5 anos de

experiência profissional full-time pós-

licenciatura, para candidatos com menos

de 30 anos à data do início do EMBA; Teste

de aferição realizado no INDEG-ISCTE

(valoriza-se eventual resultado do GMAT).

Parcerias internacionais: HEC-Paris

Contactos: Celeste Monteiro

admissoes.indeg@iscte.pt • 217 826 100

http://indeg.iscte-

iul.pt/programa/executivemba

MBA Executivo em Gestão de Recursos

Humanos já na 14ª edição 

e MBA Executivo em Liderança de Pessoas,

Negócios e Organizações, já na  7ª edição

Autónoma Academy

Início: Abril 2016

Os dois MBAs têm a particularidade de ter

um corpo comum, permitindo que os alunos

que frequentam um possam com um

pequeno esforço adicional fazer ambos em

paralelo em condições vantajosas.
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