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Desafiargestorescomambição Procurar e desafiar gestorescom ambição Este é o mote
do Executive MBA da AESE

Business School uma formação

avançada que se distingue como
uma oportunidade de aprendizagem
congregando profissionais experientes
com potencial um elevado sentido de
responsabilidade e provenientes de
sectores económicos diversificados

Quem o afirma é Rafael Franco

diretor executivo do 14 ºExecutive
MBA AESE e Associate Dean que

reforça ainda o facto dos professores
daquela instituição se diferenciarem
por serem académicos com
experiência no mundo empresarial
Para integrarem os dois anos de
formação do MBA da AESE os
candidatos têm de possuir uma
licenciatura reconhecida em Portugal e

o mínimo de cinco anos de experiência
profissional Na maioria dos casos
são profissionais que pretendem subir
na carreira profissional para posições
de gestão ou direção nacional ou
internacionalmente O Executive MBA

potencia a empregabilidade em cargos
de direção assegura Rafael Franco
O diretor executivo do 14 ºExecutive
MBA assegura que a seleção
rigorosa e exigente dos candidatos
contribui positivamente para elevar a

qualidade do grupo como um todo
Além disso acrescenta a discussão

dos casos a análise das situações

e a partilha de experiências torna
este programa uma ocasião única
de aprendizagem Os professores
e os conferencistas convidados

contribuem com a sistematização

do conhecimento e a sua aplicação
à prática O espírito empreendedor
dos participantes é estimulado
através da execução de um plano de
negócios apresentado publicamente
no final do programa aos colegas
professores e potenciais investidores

Este Executive MBA adotou o Método

do Caso segundo a Harvard Business
School Trata se de um método de

aprendizagem que permite que os
participantes se coloquem na posição

dos gestores e decisores de cada
caso considerando o seu contexto

e a situação sócioeconómica
O Executive MBA da AESE possibilita

ainda a aplicação da teoria e dos
conhecimentos adquiridos ao longo

da carreira profissional desenvolve
a capacidade de resolução de
problemas e a capacidade de
decisão dos participantes

INFORMAÇÃO SOBRERANKINGS
Maria de Fátima Carioca Dean da

AESE e Jordi Canals Dean do IESE

contam que há 15 anos atrás a AESE
concebeu o Executive MBA em estreita

colaboração com o IESE Este programa

tem vindo a potenciar o sucesso

profissional dos nossos Alumni Hoje
podemos dizer com orgulho que as
expectativas de ambas as escolas foram
amplamente superadas O Executive
MBA AESE é reconhecido em Portugal

como um programa líder desenhado
especificamente para profissionais
com ambição pouco tempo disponível
mas que ainda assim aspiram pelo
momento ideal para investir no
desenvolvimento da sua carreira The

Executive MBA é também o momento

certo para construir uma forte network
com parceiros de negócios que
acompanharão os participantes ao
longo das suas vidas Sabemos que se
trata de um programa exigente porém
o Executive MBA AESE é a escolha

certa para quem quer ir mais além
A estreita colaboração AESE e
IESE é cimentada com aulas dadas

maioritariamente em Lisboa por
académicos dirigentes e conferencistas
de ambas as instituições Inclui uma
semana intensiva no IESE em Nova

Iorque e outra na Índia no IIMA
Indian Institute of Management of
Ahmedabad O IESE ocupa o 2 ºlugar
no ranking de Executive Education
The top 50 schools in 2014 do
Financial Times e o 7° no World Global

MBA 2014 do Financial Times

Desde 2008 que a European Foundation
for Management Development EFMD
tem atribuído a acreditação EPAS ao
Executive MBA AESE certificando a

qualidade do programa a nível dos
conteúdos nacional e internacional

forma concretização e avaliação
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