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Digital, inovação e
empreendedorismo são
novidades para este ano
Os programas de MBA querem preparar profissionais para o futuro. Além da tecnologia,
houve um reforço nas competências interpessoais.
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O MBA do ISEG ganha mais um

argumento de peso com a conquis-
ta no ano passado pela centenária
escola do Quelhas da acreditação
mais valorizada no universo das

escolas de gestão. A acreditação da
Association to Advance Collegiate
Schools of Business (AACSB), de-
tida por apenas 5% das business
shools do mundo, vai impulsionar
a internacionalização do único

programa ministrado na Universi-
dade de Lisboa, salienta Jorge Go-

mes, diretor do MBA do ISEG.
Em matéria de conteúdos e te-

máticas, o digital, a inovação, as

softskills e o empreendedorismo
reafirmam a sua importância nos

programas deste ano.
As novas tecnologias, em espe-

cial, o digital, adaptaram o currí-
culo do MBA para Executivos da
Faculdade de Economia da Uni-
versidade de Coimbra. Pedro Tor-
res, coordenador do programa, ex-

plicou ao Jornal Económico que os

candidatos terão um seminário de-
dicado ao marketing digital já na

próxima edição. "Embora já exista

a unidade curricular Marketing
Digital, a importância do digital
justifica um maior do desenvolvi-
mento deste tema", acrescentou.

Na Católica Porto Business
School, o ano passado foi de re-
formulação do MBA Executivo.
Entre os elementos diferenciado-
res deste programa, a Associate
Dean desta escola de negócios,
Ana Côrte-Real, destaca o acesso
dos alunos a um "Clube de Em-

presas, composto 17 compa-
nhias", a "avaliação 360°, quer no
início do programa, quer no fi-
nal" e ainda, entre outros, o des-
envolvimento de competências
humanas ao abrigo de "um pro-
grama de softskills".

O Executive MBA AESE acom-
panha as tendências do mercado e,

por isso, renova "parte dos 200 case

studies todos os anos", explicou Ra-
fael Franco, diretor deste curso. A
renovação não se faz automatica-
mente: é feita tendo em conta a

"proximidade [do curso] ao mun-
do empresarial e também devido
ao feedback dos alumni", justificou.
Além disso, este programa tem es-

pecial atenção aos "desafios dos

novos modelos de negócio que de-
rivam das mudanças ao nível do

digital e da inteligência artificial",
frisou.

As tendências futuras já são
abordadas nos dois MBA da Porto
Business School. Segundo o Dean
desta escola de negócios, Ramon
o'Callaghan, em 2019, "a grande
novidade consiste num maior foco

no tema da inovação e tendências

para o futuro". O reforço do tema
da inovação foi operado não só ao
nível das disciplinas obrigatórias,
mas também nas disciplinas opta-
tivas, salientou.

No MBA de Sistemas de Infor-
mação e Empreendedorismo da

Universidade Lusófona, em Lis-
boa, o reforço das "competências
de Transformação Digital e o

aprofundamento de temas ligados
ao empreendedorismo e inteligên-
cia competitiva" são as grandes no-
vidades para a edição de 2019. Rui
Ribeiro, diretor executivo do pro-
grama, explica: "Estas atualizações
são derivadas das tendências do

mercado e do feedback dos alunos e

das empresas, com as quais traba-
lhamos".

Há várias novidades nos MBA
da parceria entre a Católica e a

Nova. O The Lisbon MBA alargou
a colaboração do MIT ao MBA
Executivo que já existia no MBA
International Full-time. "Desta

forma, os nossos alunos são os

únicos alunos na Europa a ter este

tipo de experiência académica no

MIT Sloan School of Manage-
ment", vincou Marta Andaluz, di-
retora de admissões do The Lisbon
MBA ao Jornal Económico.

Marta Andaluz destacou ainda
"a alteração do currículo do MBA
Executive em dois níveis", distin-

guindo-se entre soft skills e applied

learning. As primeiras "têm por
objetivo desenvolver as compe-
tências interpessoais dos alunos,

para que estes comecem a pensar
de forma estratégica todas as dinâ-
micas de poder e influência dentro
das organizações". As segundas,
prendem-se com as "componentes
práticas dos programas".

As aulas deste programa, que é o

mais internacional em Portugal,
passaram a ser lecionadas no novo

campus da Nova, em Carcavelos,
em paralelo com o campus da Uni-
versidade Católica, em Lisboa.

Do INDEG-ISCTE, a novidade

chega na forma de Unidade Curri-
cular Business Challenge. Segundo
Pedro Fontes Falcão, um dos dire-
tores do programa, a nova unidade
dará aos participantes "uma visão
mais integrada das várias áreas
funcionais da gestão". Esta perspe-
tiva mais holística traduzir-se-á
numa gestão mais eficaz. •
O The Lisbon MBA
introduziu alterações
na iniciativa 'Friday
Fórum Series', que
tem como objetivo
alavancar o potencial
de cada aluno para
enfrentar da melhor
forma o desafio
da liderança




