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ISCTE EXECUTIVE EDUCATION

Tem um novo MBA
focado na gestão
sustentável
Iscte Executive Education, juntamente com a Iscte Business
School, está a lançar um programa de formação executiva em gestão sustentável e pioneiro em Portugal, o MBA ín Sustainable Management.
À semelhança do Executive MBA, um dos
mais antigos MBAs para executivos em Portugal, o MBA in Sustainable Management do
Iscte Executive Education, é o único na área
da Sustentabilidade no sistema de Ensino
Superior em Portugal com a acreditação da
AMBA (Association of MBA's) - uma entidade internacional que credencia programas
de MBA em universidades em todo o mundo.
Lecionado em inglês, o MBA in Sustainable Management tem como destinatários
profissionais de diversos backgrounds, com
uma experiência profissional mínima de três
anos. Um programa de topo que visa dotar
os participantes de uma perspetiva integrada da gestão empresarial com foco na gestão
sustentável e preparar gestores e executivos
para os exigentes desafios enfrentados pelas
organizações no contributo para um mundo
mais sustentável.
A experiência académica e empresarial
do corpo docente, coordenado por Ana
Simaens, permite uma abordagem transversal e atual a todas as áreas e dimensões de
gestão e sustentabilidade, possibilitando um
networking amadurecido entre participantes e
docentes dos mais diversos setores de atividade, certamente um dos pontos fortes deste
novo MBA.
Ana Simaens é uma profissional reconhecida nesta área, com um doutoramento em
Gestão pela Universidade de Tilburg nos
Países Baixos, leciona na Iscte Business
School sobre os temas de Gestão Estratégica
e Sustentabilidade, Ética e Responsabilidade
Social e agora no Iscte Executive Education.
Mas este inovador programa conta também
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com um reputado corpo docente e com experiência comprovada nas suas diversas áreas
de especialização como Ana Lúcia Martins,
Ana Patrícia Duarte, Catarina Roseta Palma,
Daniela Langaro, Diana Mendes, Isabel Lourenço, João Guerreiro, Marjan Jalali, Patrícia
Costa, Renato Pereira, Sandro Mendonça e
Vasco Gonçalves. Ao que se junta um conjun-
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to diversificado de convidados académicos e
profissionais, por forma a potenciar o Real-Life Learning.
O FULL TIME MBA IN
SUSTAINABLE MANAGEMENT
É UM MBA EM GESTÃO
SUSTENTÁVEL EM PRIMEIRA MÃO
É um MBA onde os casos, onde os debates,
as palestras, as atividades têm um foco para
a sustentabilidade e onde não faltará a formação sólida em gestão. "A perspetiva é que
os participantes levem uma formação sólida
em gestão a par com todas as perspetivas e
preocupações globais em termos de sustentabílidade, a que se acrescenta uma potencial
network internacional com interesse nestas
questões.", explica Ana Simaens.
Este MBA vem por isso e na opinião de
José Crespo de Carvalho, presidente do Iscte
Executive Education, "colmatar uma lacuna
no ensino executivo em Portugal". E acrescenta: "Temos a obrigação moral de estar na
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frente, porque queremos que essa necessidade de falar, debater e aprender sobre sustentabilidade, lato sensu, se torne não apenas
necessária mas incontornável, imprescindível e até mesmo inevitável. Queremos mesmo fazer o nosso papel para ajudar a mudar
o mundo."
No seu programa o MBA inclui também
um study trip na Renne Shcool of Business.
Uma experiência que vai permitir uma imersão em vários tópicos avançados de gestão e
sustentabilídade assente em metodologias
de vanguarda e conduzida por docentes com
reputações a nível mundial.
O MBA in Sustainable Management do Iscte Executive Educatíon em início marcado
para janeiro de 2022 e termina em março de
2023, sendo lecionado em regime maioritariamente presencial e em full-time. Os interessados em perceber mais detalhes sobre as
candidaturas podem consultar o website da
escola ou agendar uma conversa online com
o Adviser do programa ou mesmo com a direção do curso. •

vr

II MI

rrr

ANA SIMAENS, Diretora do MBA

JOSÉ CRESPO DE CARVALHO,
Presidente do Iscte Executive Education
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