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INOVACÃO PEDAGÓGICA

ISCTE lança
primeiro MBA em
Gestão Sustentável
do país
Lecionado em inglês, aposta no mercado internacional e num corpo docente maioritariamente
feminino. Arranque previsto para abril.

ALMERINDA ROMEIRA
aromeira@jornaleconomico.pt

O primeiro MBA em Gestão Sustentável do país tem arranque previsto para abril no ISCTE Executive Education, veículo do universo
ISCTE — IUL, que faz a formação
de executivos. "É o sinal da liderança para a mudança que queremos fazer acontecer", afirma José
Crespo de Carvalho, presidente do
Iscte Executive Education, ao Jornal Económico.
Este programa de topo é lançado
pelo Iscte Executive Education
juntamente com a Iscte Business
School e alia as componentes científica e prática nas áreas da gestão e
da sustentabilidade. Representa
uma aposta fortíssima na gestão
sustentável e está alinhado com as
melhores práticas de gestão e endereçando os vários ODS — Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.
"A sustentabilidade é para nós
um dos elementos mais críticos da
mudança e não podemos esquecer
que temos um sistema global de
sustentabilidade no ISCTE-IUL
que nos leva a sermos líderes incontestados nesta área", explica José Crespo de Carvalho.
Lecionado em inglês, o programa destina-se a profissionais de diversos backgrounds', com uma experiência profissional mínima de
três anos, entre os 30 e os 50 anos.
O seu objetivo é dotar os participantes de uma perspetiva integrada da gestão empresarial com foco
na gestão sustentável —ou seja,
preparar gestores e executivos
para os exigentes desafios enfrentados pelas organizações no contributo para um mundo mais sustentável.
O MBA in Sustainable Management do Iscte Executive Education
é o único no sistema de ensino superior em Portugal com a acreditação da AMBA (Association of
MBA's) para um programa de sustentabilidade — uma entidade internacional que acredita programas de MBA em todo o mundo.
Outro dos seus trunfos diferenciadoes é a experiência académica e
empresarial do corpo docente,
coordenado por Ana Simaens e
maioritariamente feminino.
José Crespo de Carvalho destaca
ainda a abordagem transversal e

atual a todas as áreas e dimensões
de gestão e sustentabilidade, bem
como o `networking' amadurecido
entre participantes e docentes dos
mais diversos sectores de atividade.
O MBA em Gestão Sustentável
nasce internacional, incluindo à
partida a experiência numa unidade curricular na Escola de Negócios francesa de Rennes. Esta experiência consiste na imersão em
vários tópicos avançados de gestão
e sustentabilidade assente em metodologias de vanguarda e conduzida por docentes com reputações
a nível mundial.
A perspetiva de José Crespo de
Carvalho é de que, no final do curso, os participantes levem uma
formação sólida em gestão, a par
de todas as perspetivas e preocupações globais em termos de sustentabilidade.
"Se a isso — adianta — somarmos uma potencial network internacional com interesse nestas
questões, os participantes poderão
levar muito desta formação." ■
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