
ISEG MBA desafia os
"irrequietos e sonhadores"
O programa do ISEG garante uma semana em Silicon Valley, o centro mundial dos
empreendedores, em parceria com a Universidade de São Francico.
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São mais de 30 anos de formação e isso não é

coisa de menor importância na hora de esco-
lher um programa avançado em gestão. Em
mais de 30 edições, o Instituto Superior de

Economia e Gestão (ISEG) já formou perto de
mil 'Masters in Business Administration', que
hoje ocupam lugares de relevo na vida econó-
mica nacional e internacional em empresas,
na administração pública e nas universida-
des. Tudo porque "é o melhor programa do

mundo", diz João Duque, director do MBA.

Mas o melhor do mundo porquê? Ou para
quem? "É um programa que está pensado

para quem está a trabalhar e consegue com-
patibilizar, de uma forma racional, apesar de

ser duro, um programa de formação de cente-
nas de horas com o trabalho" . De facto, o MBA

ISEG é um programa em 'part-time' com a

duração de três semestres.

E como diz o director do curso "é a formação
certa para aqueles que aspiram a uma mudan-

ça profissional profunda, para os irrequietos e

sonhadores, para os que ousam, para os que
não receiam assumir riscos, para os que que-
rem sair da zona de conforto e para os que sè

imaginam a liderar organizações". Prova dis-
so é Carla Quinteiro, de 43 anos, a frequentar
actualmente este MBA e que, quando questio-
nada sobre quais são as suas expectativas de-

pois de concluir o programa, responde: "con-
solidação de conhecimentos e valências. E

isso é dizer estar disponível, mas principal-
mente, ser capaz de abraçar projectos cada



vez mais abrangentes e exigentes."
O ISEG MBA é um programa avançado de ges-
tão, certificado internacionalmente, com
uma estrutura que combina as 'hard skills' e

'soft skills', utilizando simuladores de gestão
como campos de prática. O programa inclui a

elaboração de um projecto de investigação ou

projecto empresarial que permite aceder ao

grau de mestre pela Universidade Técnica de

Lisboa.

E sendo um programa reconhecido pela 'As-
sociation of MBA', tem conseguido captar
cada vez mais alunos estrangeiros, além de

candidatos de outras áreas que não só a eco-
nomia e gestão, como é o caso de alunos de

matemática, marketing, ciências várias, en-
genharias e até de medicina.
Por isso é que Carla Quinteiro valoriza "'a di-
versidade de pensamentos, experiências e vi-
vências, olhares diferentes sobre as mesmas
coisas que verdadeiramente nos enrique-
cem".
O ISEG MBA é uma formação avançada em li-
derançr com um enfoque em competências
pessoais e relacionais, tais como a gestão do

stress da carreira, negociação e persuasão,
motivação e delegação, gestão de equipas,
'coaching' e 'mentoring'. E, aposta por isso,

em workshops com actuais líderes de empre-
sas nacionais e internacionais.
Mas um dos seus principais atractivos é o pro-
grama de imersão em Silicon Valley. Em cola-

boração com a Universidade de São Francis-

co, tem a duração de uma semana e oferece

aos alunos o acesso a um dos mais vibrantes
ecossistemas empreendedores do mundo.
O programa do ISEG tem a duração de ia me-
ses etn regime modular e pós -laborai e tem
uma propina de 15.925 euros. ¦
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"Este MBA ampliou não
só as minhas

oportunidades de

progressão na
multinacional onde
trabalho, como me muniu
de competências
técnicas e

comportamentais
essenciais para o
desenvolvimento da
minha carreira, ao
mesmo tempo que me
permite demonstrar à
entidade empregadora o

meu 'commltment' para
com os valores e

objectivos da empresa.
Desde que terminei o
MBA foi-me proposto um
incremento de

responsabilidades e

desafios, acompanhados
de uma progressão
salarial ajustada. 0
programa de imersão em
Silicon Valtey na USF foi
extremamente
enriquecedor.




