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O ISEG - Lisbon School of
Economics & Management
realizou esta semana um MBA
Open Session, para dar a conhe-
cer o seu Master in Business Ad-
ministration, que terá início em
setembro.

Este MBA destaca-se pelos
seus conteúdos em gestão, que
incluem matérias de finanças,
marketing, contabilidade, ges-
tão de operações, entre outros.
Foram ainda introduzidas várias
matérias especialmente desenha-
das para o desenvolvimento de

competências de liderança, co-
municação e de gestão de equi-
pas.

"O MBA da Universidade de
Lisboa é o mais antigo do país
e conseguiu adaptar-se aos mais
recentes desafios do mercado,
acompanhando novas tendên-
cias como o inter-empreende-
dorismo, isto é, a renovação das

organizações existentes", afirma
à "Vida Económica" Jorge Go-
mes. "Acreditado internacio-
nalmente pela Association of
MBA, assenta em três pilares
formativos: gestão, liderança e

empreendedorismo, com um

programa de imersão único, que
inclui uma semana de formação
na Universidade de São Fran-
cisco, e ações na Academia da

Força Aérea e na Escola Naval
no Alfeite. A excelência deste
MBA é ainda inerente ao corpo
docente, ligado às maiores em-

presas nacionais e internacionais
e formado nas melhores escolas

mundiais", acrescenta o diretor e

coordenador científico do MBA
da Universidade de Lisboa.

Melhoria das competências
técnicas e relacionais

Semana de formação na Universidade de São

Francisco

O Master in Business Administration terá início em setembro de 2018.

Os profissionais que inves-
tem neste MBA são maiorita-
riamente gestores intermédios
e profissionais altamente qua-
lificados, com cerca de 35 anos
e com, pelo menos, cinco anos
de experiência. "Quem procu-
ra um MBA como o Master in
Business Administration espera
alavancar a sua carreira, o de-
senvolvimento de competências
técnicas, e principalmente de

competências relacionais, de li-
derança, de gestão de equipa, e

desenvolvimento pessoal."
"O MBA do ISEG foca-se na

inovação e alicerça-se na firme

convicção que o tecido empre-
sarial português necessita de

profissionais capazes de operar e

liderar as transformações que se

impõem ao país", conclui Jorge
Gomes.

De facto, atualmente um
MBA já não se destina apenas
a ampliar as capacidades de

gestão, mas também ao desen-
volvimento de competências de

administração de pessoas.
"Além de pertencer ao Ranking

do CEO Magazine 's MBA, a

particularidade desta formação
prende-se também pelo facto de

ser o único em toda a Universi-
dade de Lisboa, que com as suas

18 escolas, há muito se tornou
na principal referência nacional
nos rankings internacionais de

instituições de Ensino Superior"
acrescenta Jorge Gomes, dire-
for e coordenador científico do



MBA.
No mercado atual, o MBA

constitui um fator de diferen-
ciação entre profissionais, sendo
ainda uma oportunidade única

para contactar com especialistas
do sector, fazer networking, e

viver experiências profissionais
únicas como uma semana de

formação na Universidade de
São Francisco e outras sessões de

formação em locais externos ao
ISEG.

Acreditado pelo AMBA, o
MBA do ISEG foi projetado
para líderes do mundo moder-
no, gestores seniores de diversas

origens, setores de atividades e

nacionalidades. Tem a duração
de 18 meses em regime modu-
lar e pós-laboral e é totalmente
lecionado em inglês.


