
"Portugal precisa de formar e
reter profissionais competentes
com skills de liderança"

0 MBA continuaaser um bom investi-

mento?

Cada vez mais. As oportunida-
des de trabalho em Portugal são es-

cassas e o MBA poderá alavancar

uma mudança de carreira e opor-
tunidade associada a uma valoriza-

ção profissional, pessoal e salarial.
O esforço de investimento num
MBAé muito grande, mas ainda as-

sim compensatório na actual con-

juntura

Justifica-se numa situação de desem-

prego?

Sim. Apesar de ser um investi-
mento avultado, um MBA conduz

a uma diferenciação de competên-
cias que torna mais rápida a inser-

ção no mercado de trabalho.

0 MBA ISEG pode ser uma boa opção

em relação a um programa no estran-

geiro?

Fazer um MBA em Portugal,
mais especificamente um progra-
ma part-time, tem a vantagem de

se conseguir conciliar com a activi-
dade profissional e ávida familiar.
Além disso, Portugal precisa de for-
mar e reter profissionais compe-
tentes com skills de liderança como

aquelas que ensinamos no progra-
ma. E o MBA ISEG alcança cada
vez mais representatividade inter-
nacional. Prova disso é a distinção
da Spring Edition 2014 da CEO

Magazine, onde o ISEG continua
a figurar no "Top Tier One" do

ranking Europeu de MBAs a par
com a Nova/Católica e Porto
Business School.

0 que tomaovosso MBA diferente dos

concorrentes?

Para além do regime modular e

horário pós-laboral concentrado

apenas 3 dias da semana, o MBAdo
ISEG destaca-se por uma aborda-

gem 360°, integrando o conheci-
mento multi-integrado, em que as

matérias leccionadas são comple-
mentarmente integradas, o que lhe

dá mais robustez e coerência. As di-
ferentes actividades, desafios e ex-

periências são âncora dessa inte-

gração. Os projectos desenvolvidos

pelos alunos a pedido de algumas

empresas, a oportunidade de con-
verter ideias de negócio em projec-
tos reais, e a semana de imersão em
Silicon Valley, que proporciona aos

alunos insights para o desenvolvi-
mento de estratégias em áreas

como empreendedorismo, inova-

ção e criação de negócios e empre-
sas, são bons exemplos. Costuma-
mos dizer que levamos alunos para
Silicon Valley e trazemos empreen-
dedores! No que respeita às soft

skills, elas são trabalhadas ao lon-

go do programa, mas também num
atelier de teatro, e em formações na
Academia da Força Aérea e na Es-

cola Naval.

Estãoaequadonar mais parcerias com

escolas internacionais?

Queremos firmar uma parceria
com a Faculdade de Economia
da Universidade Agostinho Neto,
em Angola, para o nosso MBA
ISEG ser dado em Luanda. E esta-
mos a desenvolver parcerias para
novos programas de imersão, para
dar a possibilidade aos alunos de

conhecerem outros mercados e

realidades empresariais.

0 vosso programa tem-se ressentido

com a crise?

Antes pelo contrário. A crise,
nesse aspecto, tem sido nossa "ma-
drinha" e não "madrasta". Porque
os tempos de mudança que vive-
mos obrigam os profissionais a in-
vestir em formação, só assim con-

seguem diferenciar-se, pensar fora
da caixa e fazer a diferença dentro
das empresas.

Costumamos
dizer que levamos
alunos para
Silicon Valley
e trazemos
empreendedores!
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