Periodicidade: Diário

Temática:

Educação

Jornal Negócios

Classe:

Economia/Negócios

Dimensão:

529

26062014

Âmbito:

Nacional

Imagem:

S/Cor

Tiragem:

18239

Página (s):

14

Suplemento

PERGUNTAS A
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A formação muda o processo

de tomada de decisão
O que pode o candidato esperar

da formação executiva
Na AHSE pode esperar um pro
cesso cie transformação do próprio
indivíduo Para além de adquirir

conhecimentos novas competên

cias e técnicas o participante vai
ser sujeito a uma mudança na for

ma como se relaciona com o pro

cesso de tomada de decisão em

ambiente de alta direcção de em
presas A utilização do Método do
Caso à semelhança da Harvard
Business School e do IESE Business

School confere uma aprendizagem
muito pragmática através da reso
lução de casos reais que atraves
sam vários sectores de actividade

Esta metodologia proporciona
uma capacidade de encarar os pro
blemas organizacionais de uma
forma holística e uma rede de con

tactos que se mantém para além do
programa

O que deve ser tido em conta an
tes de escolher o programa

Antes de escolher o programa
um dirigente deve fazer um dia
gnóstico da sua carreira e definir
os objectivos que se propõe alcan
çar bem como os recursos que tem
à sua disposição Mediante a con
clusão a que chegar o candidato
encontra na AESE uma oferta de

formação diversificada mas sem
pre com um enfoque na alta direc
ção de empresas Adicionalmente
para além dos programas de for
mação para executivos dirigidos a

administradores PADE directo
res funcionais PDE e talento

PCIL os participantes podem es
colher programas de gestão verti
cais com enfoque na administra
ção hospitalar PADIS do direito
e gestão Executive LE M da eco
nomia do mar GAEM da agro
indústria GAIN e de economia
social CIOS

Em que momentos da carreira o
MBA pode ser a opção mais acer

tada

A opção por um MBA em for
mato Executivo prende se com o
momento de vida em que o parti

cipante se encontra Geralmente
quem opta pelo Executive MBA

são pessoas maduras com relevan

te experiência profissional mas
que estão disponíveis para fazer

um esforço elevado com o intuito
de continuar a progredir na sua
carreira Essa carreira está já con
solidada e nesse sentido deixaram

ficar para trás a possibilidade de se

dedicar à ciência e por isso não
optam por um programa de mes
trado ou de doutoramento

bem

como abandonam a ideia de tirar

uma licença sabática dedicando
se a tempo integral a um progra
ma de formação A opção pelo
MBA da AESE está claramente di

rigida para quem deseja liderar
uma organização enveredar por
uma carreira internacional ou des

envolver o espírito empreendedor

