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Paulo Soeiro de Carvalho vai
liderar o mais antigo MBA do país

Paulo Soeiro de Carvalho to lead oldest MBA in the country
ISEG continua a apostar forte no seu MBA e ambiciona transformá-lo numa "experiên-
cia de formação executiva visonária". ISEG continues to invest strongly in its MBA and

seeks to transform it into 'a visionary executive training experience'.

A 37 a edição do MBA ISEG terá iní-
cio em setembro próximo e já com

um novo diretor executivo: Paulo

Soeiro de Carvalho, que sucede aJor-

ge Gomes. Na presidência do Conse-
lho Estratégico do programa estará

Jorge Marrão, partner da Deloitte.

Professor associado com douto-
ramento em Lyon, Paulo Soeiro de

Carvalho detém vasta experiência
profissional nas áreas de empreen-
dedorismo, inovação e estratégia,
incluindo projetos em empresas
como a Bosch, Brisa, Celfocus,
EDP, Fiat, GALP e Sonae, além da

Direção de Economia e Inovação da

Câmara Municipal de Lisboa e a

vice-presidência da Lispolis.
O MBA do ISEG é o mais antigo

do país e o único da Universidade

de Lisboa, contando com mais de

mil profissionais formados desde a

sua criação, em 1984.

Acreditado pela AMBA, o pro-
grama é há muito uma grande
aposta da centenária escola do Que-
lhas, que Clara Raposo, a presiden-
te, quer reforçar. "Queremos trans-
formar o MBA do ISEG numa ex-

periência de formação executiva vi-
sionária, que seja inovadora e com-

petitiva, não apenas em Portugal,
mas também a uma escala interna-

cional", afirma. •
The 37th edition of the ISEG MBA

takes off next September and al-

ready has a new executive director:

Paulo Soeiro de Carvalaho, who re-

places Jorge Gomes. Presiding over

the Strategic Council of the pro-

gramme wilt be Jorge Marrão,

partner of Deloitte.

An associate professor with a doc-

torate from Lyon, Paulo Soeiro de

Carvalho holds a vast professional



experience in the áreas of entrepre-

neurship, innovation and strategy, in-

cluding projects in businesses such

as Bosch, Brise, Celfocus, EDP, Fiat,

GALP and Sonae, as well as the
Board of Economy and Innovation of

the Town HalL of Lisbon and the vice-

-presidency of Lispolis.

ISECs MBA is the oLdest in the

country and the only one offered by

the University of Lisbon, comprising
over one thousand graduate profes-
sionals since its creation in 1984.

Accredited by AMBA, the pro-

gramme has long represented a great
investment to the hundred-year-old
school of Quelhas, which president
Clara Raposo seeks to bolster. 'We

want to transform the MBA at ISEG into

a visionary executive training experien-

ce; for it to be innovate and competiti-

ve, not just in Portugal, but also on an

international scale', she states. •


