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Após15anosdeexperiênciaprofissio  naldivididos entre umcontextomultinacional e de gestão familiar
considero que o tempo investido na

realização do MBA resultou numa das melho
res decisões profissionais que tomei

Alavancou o meu potencial na tomada de
decisões em contextos muticulturais e de fnu

dança onde a elevada responsabilidade e o ris
co são uma constante

O programa possibilitou e influenciou defi
nitivamente a minha ascensão profissional
para um contexto internacional O reconheci
mento do programa além fronteiras e a valori
zação da parceria com uma prestigiada Busi
ness School internacional foram factores con

siderados na elaboração do meu plano de car
reira possibilitando a minha promoção de
country manager em Portugal para interna
tional commercial director com abrangência
e responsabilidade global

Os objectivos inicialmente definidos foram
largamente atingidos com a consolidação e
aquisição de conhecimentos multidisciplina
res a estruturação do pensamento e da toma
da de decisão a vivência do contexto interna
cional e a experiência humana única

Colocando nos continuamente perante to
madas de decisões reais e actuais o que nos
permite extrapolar para as nossas realidades
profissionais toda a riqueza dos casos em estu
do tornou a experiência do método do caso
realmente diferenciadora e enriquecedora
Permite um trabalho inicial individualizado

que é potenciado pelas sessões de grupo e dis
cussão em aula com a introdução das diferen
tes perspectivas e experiências profissionais
cruzadas em tempo real com as teorias e técni
cas leccionadas

A rede internacional de escolas internacio

nais de negócio tornada acessível neste pro
grama possibilitou ao mesmo tempo a atuali
dade dos temas abordados e o contacto com
outras realidades e abordagens através das se
manas internacionais intensivas

Num contexto global e numa sociedade
cadavez mais relacional õ networking é outro
dos factores a valorizar O Executive MBAAE

SE é também nesta dimensão uma experiência
única de partilha de conhecimentos e expe
riências entre colegas das mais diversas áreas
e backgrounds O grande desafio é aproveitar
e potenciar este networking criar novas ami
zades desfrutar e viver emoções únicas¦
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