
MBA

Formação a 360°
em competências
técnicas de gestão

MBA do ISEG garante formação sólida e consolidada,
desenvolve competências de liderança e foca-se
empreendedorismo.

Nos últimos dois anos, alguns
candidatos já partilham
o investimento com
as respetivas empresas.

O objetivo de fazer um MBA é

evoluir na carreira. Os profissio-
nais que fazem este tipo de forma-

ção pretendem igualmente melho-

rar as competências de liderança,
algo em que o MBA do ISEG tem
vindo a apostar. Os objetivos des-

te MBA são "a formação sólida e

consolidada em múltiplas compe-
tências técnicas de gestão (forma-
ção a 360°), mas também o desen-

volvimento de competências de li-

derança, e ainda o enfoque no in-
tra e extra-empreendedorismo, na
linha da missão e valores do

ISEG", começa por explicar Jorge
Gomes, professor associado do

ISEG, diretor e coordenador cien-
tífico do MBA.

O responsável do ISEG infor-
ma que se destina a profissionais
com pelo menos quatro anos de

carreira, embora a média esteja
nos seis a oito anos de experiência

profissional. 50% dos candidatos

que chegam ao ISEG têm forma-

ção em engenharia e o restante em

economia, gestão e outras áreas.

As candidaturas estão permanen-



temente abertas, mas a tendência

é fechar um ciclo cada vez mais

cedo. Normalmente em junho
o grupo está constituído para co-

meçar em setembro, pelo que os

candidatos que chegam posterior-
mente entram em lista de espera
ou são convidados a ingressar no

ano seguinte.
O que diferencia o MBA do

ISEG é o "rigor técnico, na linha
da tradição da Universidade Téc-

nica, as acreditações internacio-

nais, o enfoque na inovação e em-

preendedorismo, e, nos últimos

quatro anos, as inovações que
o próprio produto tem introduzi-
do". Para Jorge Gomes, entre os

principais selling points do MBA
do ISEG estão uma semana em
Silicon Valley, sendo que o objeti-
vo é experimentar o ambiente e a

cultura empreendedora nos EUA;
um fim de semana na Academia da

Força Aérea, para treinar lideran-

ça; e a parceria com uma compa-
nhia de teatro, para treinar outras
dimensões de autoconhecimento.
"O corpo docente do MBA
é igualmente de extrema qualida-
de e recentemente começámos
a trazer professores estrangeiros
convidados", realça.

Investimento pessoal
Normalmente, quem se candi-

data ao MBA do ISEG fá-lo a ex-

pensas próprias. O investimento

para pagar esta formação "tem

sido pessoal, e bastante refletido",
afirma Jorge Gomes. "Quem nos

chega sabe ao que vem, e sabe tam-
bém o que vai fazer. Aliás, se não

souber, convidamos a frequentar
outros programas. Nos últimos
dois anos, contudo, alguns candi-
datos já partilham o investimento

com as respetivas empresas, o que
é um dado interessante. Mas esta

fatia é ainda marginal, pelo que
não podemos dizer tratar-se de

uma tendência, por enquanto."

25% dos alunos são
internacionais
Sobre a exposição internacio-

nal dos alunos de MBA do ISEG,
diz que 25% dos alunos são inter-

nacionais, chegando sobretudo
atraídos pelo facto de o MBA per-
tencer à Universidade de Lisboa,
"a única em Portugal a estar em
todos os rankings internacionais
conhecidos". "E chegam-nos so-

bretudo da América Latina, não

apenas Brasil. Os nossos contactos

com o Brasil têm rendido frutos,
mas continuamos a precisar de

desenvolver uma estratégia de

marketing mais focalizada nessa

grande região do mundo. Tal como

precisamos de atrair candidatos de

outras áreas do globo. Mas isso

é trabalho em progresso."
O ISEG está igualmente a tra-

balhar para estabelecer parcerias

privilegiadas com empresas. Ou-
tra grande mudança ocorrida no

MBA, já em 2015, foi o estabele-

cimento de um Conselho Estraté-

gico que "reúne quatro vezes por
ano, e é presidido pelo professor
Eduardo Catroga". É composto
por líderes de grandes empresas
portuguesas e tem sido decisivo no
aconselhamento do MBA, salien-

ta.

TRÊS MUDANÇAS QUE SE REGISTARAM
NO PROGRAMA DE MBA DO ISEG

1. A atribuição da acreditação americana para escolas de gestão -
AACSB, em 2018;

2. A mudança para língua inglesa, em 2017;

3. A reformulação de algumas disciplinas, mais alinhadas com a nova

situação económica de recuperação do país, em 2016.


