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Que novidades
trazem os programas
de MBA este ano?

A ligação ao mundo empresarial sai reforçada nestas edições dos programas de MBA.
Outra área de aposta é o uso do inglês como fator de atração de estudantes estrangeiros.
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A escola de negócios da Universi-
dade Católica no Porto vai lançar
um MBA Executivo com início
em setembro deste ano. Um dos

pontos fortes do programa é a sua

ligação às empresas, que será feita
através do Clube de Empresas.

No total, 17 empresas de vários
setores de atividade - Grupo Al-
ves Bandeira, Amorim, Attentive,
Brasmar, Colep, Doctor Gummy,
EDP, Kirchhoff, Liminal, MDS,
Nors, Parfois, Ramirez, Shimitt +
Sohn Elevadores, Sogrape, Sonae

e Yeatman - assinaram o protoco-
lo de colaboração com Católica
Porto Business School.

Outros trunfos importantes são

o desenvolvimento de soft skills,
o acompanhamento tutorial du-
rante todo o programa, em ativi-
dades fora da sala de aula - sailing,
padel e crassh experience (expres-
são dramática) - e a promoção de

inúmeras masterclasses.

Dirigido por Ana Côrte-Real,
associate dean da Católica Porto
Business School, o programa des-

taca-se, igualmente, pela estrutu-
ra inovadora e pela forte aposta
em missões internacionais.

Da Católica Porto para a Uni-
versidade de Lisboa. O grande sal-
to do MBA ISEG, único Master
Business Adminístratíon desta Uni-
versidade, é o ter passado a ser
ministrado em inglês. Jorge Go-

mes, diretor do programa, maio-

ritariamente frequentado por
executivos com, entre cinco a dez

anos de experiência profissional,
e formação académica variada,
adianta que o programa inclui
ainda seminários com professores
estrangeiros.

Em Lisboa, na zona do Marquês
Pombal, Celina Luís, diretora
executiva da Autónoma Academy
revela ao Jornal Económico que o

MBA Executivo em Gestão de

Projectos passa na próxima edi-
ção, prevista para arrancar na
rentrée, a agregar uma componen-
te de sustentabilidade decorrente
de uma nova certificação interna-
cional. Mais um argumento para
aumentar a atratividade do pro-
grama, que interessa sobretudo a

quem quer aprender a construir

projetos duradouros.
E o The Lisbon MBA, que no-

vidades incorpora a edição deste

ano? - perguntamos a Anabela
Possidónio. A diretora executiva
salienta o começo de uma nova
fase nesta que é o início da sua se-

gunda década de existência. "A

partir de 2018 o programa Execu-
tive MBA passará também a con-
tar com a parceria com o MIT,
permitindo que os estudantes
deste novo programa passem eles

também a poder ter um período
de imersão na instituição norte-
-americana".

O programa passará a ser reali-
zado com aulas ao fim-de-sema-

na, maioritariamente a cada três
semanas e contará também ao

longo dos seus 21 meses de dura-

ção com três semanas intensivas,
uma das quais passada em Boston,
na Sloan School of Management
do MIT.

O Executive MBA segue, assim,
uma estrutura semelhante ao Exe-
cutive MBA do MIT. Para além
do rigor que carateriza o The Lis-
bon MBA, Anabela Possidónio

explica que o programa verá a sua

componente de liderança reforça-
da, com uma área de coaching mais
sólida. Este modelo surge como
resultado da análise de tendências

e de conversas com empregadores
e antigos alunos. Trata-se de um
modelo adaptado às exigências de

profissionais de um perfil de alu-
no mais sénior, que procura uma
maior flexibilidade e um modelo
de ensino mais aplicado, sem

prescindir do rigor académico.
Com este formato é também es-

perado que se atraiam candidatos

com mais experiência profissio-
nal, portugueses com cargos in-
ternacionais, assim como candi-
datos estrangeiros.

"Durante a semana no MIT, os

alunos terão acesso a um progra-
ma rigoroso e desenhado para
executivos preparados para uma
conjuntura de mudança nas suas

carreiras", vinca Anabela Possidó-
nio. O programa oferece aos estu-



dantes uma experiência baseada

no mote do MIT mens et manus,

que combina a componente teóri-
ca, com a discussão de casos e vi-
sitas a empresas. É uma oportuni-
dade para "inovar e fomentar a li-
derança onde os estudantes des-
envolvem as suas capacidades de

gestão criando uma perceção de
desafios de empreendedorismo
ou contribuir para inovar na em-

presa onde trabalham".
Em Coimbra, as baterias estão,

tal como no Porto, apontadas às

empresas. A cooperação e estrei-
tamento da ligação às empresas.
Arnaldo Coelho, coordenador do

curso MBA em Marketing da Fa-
culdade de Economia da Univer-
sidade de Coimbra, adianta ao

Jornal Económico que o curso
deste ano consolida o papel do

Marketing Digital e das iniciati-
vas empreendedoras, no currículo
e nas atividades destes programas.
Em paralelo, está-se a reforçar a

rede de alumni, o que permite um
alargamento do Clube MBA, que
proporciona contactos e oportu-
nidades que enriquecem a vida
dos participantes.

Reestruturado na edição ante-
rior, o MBA para Executivos da

mesma Faculdade, coordenado

por Pedro Torres, assinala ainda

assim uma novidade: Pedro Bizar-
ro, co-fundador e CSO do unicór-
nio português Feedzai, vai inte-

grar o conselho consultivo do

curso. •

ANABELA POSSIDÓNIO
Diretora executiva
do The Lisbon MBA
Único programa nacional a

integrar o top 100 dos melho-
res do mundo do Financial

Times, o The Lisbon MBA
arrasou este ano no critério
da internacionalização.
Também no indicador que
mede o progresso carreira,
o The Lisbon MBA atingiu
em 201 8 o seu melhor lugar
de sempre, sendo considera-
do o 15. s melhor do mundo.

JORGE GOMES
Coordenador do MBA ISEG

Estimular nos profissionais
melhores capacidades de

mudança, de inovação e de

empreendedorismo é o

grande fator de diferenciação
do programa do ISEG. Não

significa que as três

componentes se verifiquem
em simultâneo. Basta uma.
Os alunos saem do programa
com muita apetência, muita
vontade de melhorar o seu
ambiente organizacional e as
suas vidas.


