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ISCTE 
EXECUTIVE 
EDUCATION 
NA VANGUARDA 
DO ENSINO COM 
QUALIDADE 
O que o MBA em Gestão Sustentável 
vem trazer de novo ao ensino superior, 
mas também, ao mercado de trabalho e 
aos futuros profissionais? 

O MBA em Gestão Sustentável é um com-
promisso com uma forma ser, de estar, de 
pensar e de viver a gestão das organizações 
em geral, e das empresas em particular. 
Mais do que um programa, esta nova ofer-
ta pretende trazer à formação executiva em 
gestão uma visão holística da sustentabili-
dade e de como podemos criar impacto nas 
suas organizações e na sociedade. Estamos 
na Decade of Action, em que todos somos 
chamados para contribuir de forma decisiva 
para a Agenda 2030 das Nações Unidas, e a 
abraçar o European Green Deal. E se é ine-
quívoco que muitas das transformações ne-
cessárias requerem respostas sistémicas, 
há muito a ser feito também ao nível das em-
presas. Mas as decisões são tomadas por 
pessoas. E é aqui que esta formação pode 
trazer um contributo crítico para os seus par-
ticipantes, criando awareness, promovendo 
uma reflexão crítica, para que encarem a 
gestão necessariamente de forma mais res-
ponsável e sustentável. 

QUAIS AS SAÍDAS PROFISSIONAIS QUE 
PODERÁ TER OU QUE COMPETÊNCIAS 
GANHA NO MBA? 

A visão holística da gestão sustentável 
proporciona aos participantes 
trabalharem em diversas áreas da 
gestão ou em áreas específicas da 
sustentabilidade. 
Os participantes beneficiarão de 
um acompanhamento profissional 
em termos de desenvolvimento de 
carreiras. 

O propósito do MBA em Gestão Sustentável 
é o de preparar líderes que se centrem na 
sustentabilidade para enfrentar os desafios 
de gestão com soluções inovadoras, pro-
curando contribuir para um mercado de tra-
balho mais qualificado e preparado para os 
desafios e oportunidades que enfrentamos. 
Para isso, temos a sorte de contar com uma 
grande equipa interna de docentes, convida-

dos de universidades, organismos, empre-
sas e parceiros nacionais e internacionais 
que acreditam verdadeiramente neste pro-

pósito. 

Ana Simaens 
Diretora do MBA in Sustainable Management 

Quem desejar um MBA no âmbito da 

sustentabilidade, o que pode encontrar 
nesta formação? 

Quem aceite o desafio de se juntar ao grupo 

desta primeira edição, encontrará um MBA 

concebido de raiz com a lente da sustenta-
bilidade. Para uma experiência imersiva dos 

participantes, a aposta está na combinação 
de conhecimentos, competências e ativida-
des de desenvolvimento de atitudes. 
Temos um conjunto de unidades curricu-

lares que exploram as áreas centrais da 
gestão e alinhado com as exigências da 
acreditação internacional da AMBA — Asso-

ciation of MBAs, mas desde logo filtradas 

pela sustentabilidade (Sustainable busi-
ness strategy, Economics and sustainability, 
Data science for sustainability, Marketing 
and sustainability, Human resource mana-
gement and sustainability, Sustainability 

accounting, Sustainability operations and 
logistics, e Sustainable finance). Os parti-
cipantes têm a oportunidade de escolher 

optativas que se adequem aos seus inte-
resses e skills que procuram (Governing for 

sustainability, Systemic thinking for sustai-
nability, Entrepreneurship for sustainability, 

Sustainable business transformation in the 
digital era, Leadership for sustainability, ou 
Circular economy). Nos últimos meses, os 
participantes desenvolvem o seu Projeto 
aplicado em sustentabilidade, em Portugal 
ou internacionalmente, com acompanha-
mento em formato online. 

Além da componente letiva, destacaria um 
conjunto de atividades para desenvolver e 

impulsionar a atitude dos participantes em 
relação à sustentabilidade, através da pos-
sibilidade de participação em workshops, 
aulas de ioga, seminários com convidados 
nacionais e internacionais. Esta dimensão 
mais informal é um exemplo de como en-
caramos este MBA em Gestão Sustentável 
como uma forma de ser, de estar, de pensar 
e de viver. Confesso que estou muito entu-
siasmada com a oportunidade de melhorar 
diariamente, desde logo ao nível pessoal, 
pelo privilégio de poder acompanhar esta 
jornada! 
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O MBA EM GESTÃO SUSTENTAVEL 

É O PRIMEIRO EM PORTUGAL NA 

ÁREA DA SUSTENTABILIDADE, 

CERTIFICADO PELA AMBA. 

TRAZ UMA NOVA PERSPETIVA 

E VISÃO HOLÍSTICA DO QUE É 

SUSTENTABILIDADE E COMO 

ESTA É TRANSVERSAL A VÁRIOS 

SETORES DE ATIVIDADE. ANA 

SIMAENS, DIRETORA DO MBA IN 

SUSTAINABLE MANAGEMENT, 

EXPLICA COMO ESTA FORMAÇÃO 

FAZ A DIFERENÇA NAS EMPRESAS 

E NO MERCADO DE TRABALHO. 

Sendo que toda a estrutura curricular 

está organizada com uma componen-

te científica e de gestão. De que forma 

este MBA pode ajudar transversalmen-

te os vários setores de atividade a al-

cançar metas de sustentabilidade? 

Por natureza, um MBA é uma formação 

aberta a participantes de várias áreas, per-

mitindo desde logo um grupo diversificado 

de participantes em termos de background 
académico, experiência profissional e pa-

péis desempenhados e indústrias. 

PORQUE ESCOLHER UM MBA EM GESTÃO 
SUSTENTÁVEL? 

Porque merecemos todos 
uma gestão mais responsável 
e sustentável por parte das 
empresas, e podemos fazer parte 
dessa mudança. 

Tratando-se de um MBA internacional, 

acrescentamos interculturalidade, determi-

nante no contexto global e multicultural que 
vivemos. Ainda que tenha uma estrutura 

curricular científica estabelecida, a com-

ponente prática das unidades curriculares, 

bem como as atividades desenvolvidas 

serão ajustadas ao perfil e interesses dos 
participantes. Setores diferentes enfrentam 

desafios específicos, mas os princípios de 

uma gestão responsável são transversais. 

Por isso, o MBA em Gestão Sustentável 

oferece assim uma experiência única ao de-

senvolver entre os participantes 3 Cs: Com-

petência — através do learning by doing; 
Compromisso — para ser um change maker; 

e Conexão — pelo forte networking com par-

ceiros nacionais e internacionais. 
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De que forma a certificação pode fazer 

toda a diferença neste MBA tornado-o 

único em Portugal? 

A acreditação internacional é um fator crí-

tico nas escolas de gestão e de formação 

de executivos. O novo MBA em Gestão Sus-

tentável vem juntar-se ao Executive MBA do 

Iscte Executive Education, formando a famí-

lia de MBAs acreditados pela AMBA. Neste 

caso, a acreditação é certamente um fator 

distintivo ao nível nacional e internacional 

por se tratar de um MBA que integra de 

forma inequívoca e explícita a sustentabili-

dade no seu âmago, e não como uma área 

de especialização de um MBA generalista. E 

claro, o facto da AMBA acreditar internacio-

nalmente um número selecionado de MBAs 

que representam o mais alto padrão de rea-

lização no ensino executivo pós-graduado, 

é certamente um motivo de grande orgulho, 

mas também de grande responsabilidade. 

Sendo que este MBA tem uma visão 

holística indo de acordo com a Agenda 

2030. Como se vai desenvolver a abor-

dagem interdisciplinar entre as várias 

áreas? 

A interdisciplinaridade entre as várias áreas 

da gestão é feita desde logo através de uma 

forte coordenação e alinhamento entre do-

centes da Iscte Executive Education e da 

Iscte Business School, bem como convida-

dos da academia e empresas que vêm de 

backgrounds e experiências diversificados. 

O próprio lscte é um espaço multidisciplinar 

que permite explorar múltiplas oportunida-

des. Além disso, traremos para o campus e 

iremos junto de parceiros para proporcionar 

uma experiência mais completa aos nossos 

participantes. Destacaria, por exemplo, uma 

study trip à Rennes School of Business com 

atividades letivas e de visitas a empresas 

locais de renome internacional. 

Quais os projetos previstos neste 

MBA? 

Além de outros projetos de curto e médio 

prazo que estão ainda em desenvolvimen-

to, posso avançar que a curto prazo está 

previsto o início do MBA in Sustainable Ma-

nagement Webinar Series. Em colaboração 

com os nossos parceiros, teremos oportu-

nidade de proporcionar a reflexão sobre te-

mas atuais e críticos na temática da Gestão 

Sustentável, entre os quais os ESG, finanças 

sustentáveis, o papel das tecnologias para o 

desenvolvimento sustentável, entre outros. 

QUAIS OS PROJETOS OU ATIVIDADES QUE 
INTEGRAM ESTE MBA? 

Aulas, seminários, webinars, 
workshops, visitas a empresa, 
study trip à Rennes School of 
Business, Projeto final aplicado, 
entre outras atividades. 


