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17˚EXECUTIVE

MBA

TRANSFORME
A SUA CARREIRA
DE OUTUBRO 2017
A JULHO 2019

Há 16 anos que o Executive MBA AESE,
programa em colaboração com o IESE,
tem potenciado o progresso na carreira
de empreendedores e altos dirigentes,
preparando líderes para aceder a novos
cargos de maior responsabilidade
ao desenvolver as suas capacidades
profissionais e pessoais, graças à sua
visão global na prática da gestão.
Para executivos de sucesso, este é o
MBA de referência em Portugal.

• Potencia o progresso da carreira;
• Adquire uma perspetiva da Direção-Geral;
• Ganha uma cultura internacional dos
negócios e da sociedade;
• Aprofunda uma formação académica atual
no âmbito da gestão de empresas;
• Promove uma visão humanista e ética
do trabalho diretivo;
• Desenvolve capacidades profissionais e
pessoais de Direção;
• Fomenta o empreendedorismo e a iniciativa;
• Forma dirigentes responsáveis, confiantes
e construtivos.

Uma semana intensiva no IIMA, em
Ahmedabad, Índia e outra semana intensiva
opcional nos EUA, no IESE New York.

In association with:

IESE #7 World Global MBA FT (2015 & 2016)

A AESE Business School, a primeira
Escola de Direção e Negócios em Portugal,
dedica-se, desde 1980, à formação e ao
aperfeiçoamento dos líderes empresariais,
segundo uma perspetiva cristã do Homem e
da Sociedade.
O reconhecimento da escola no mundo
empresarial é resultado de quatro princípios
essenciais que norteiam a formação da AESE:
• Uma Cultura de Aprendizagem, envolvendo
a comunidade dos Alumni, participantes,
professores, colaboradores, empresas, escolas
e instituições com que nos relacionamos;
• O Conhecimento enraizado na realidade
empresarial, numa perspetiva de Direção e
Liderança, um olhar próprio, crítico, rigoroso e
holístico sobre os temas e desafios atuais no
mundo dos negócios e da sociedade;
• Uma presença abrangente no mundo,
potenciado pela diversidade da Comunidade, a
riqueza de conteúdos das suas atividades e uma
estreita proximidade com escolas internacionais,
em particular com o IESE Business School;
• Valores fortes, éticos e humanistas, associados
a um persistente esforço para os viver e partilhar.
O impacto transformador nos seus mais de 5700
Alumni, espalhados pelos 5 continentes, faz da
AESE uma escola de negócios única, uma escola
de Líderes que querem aprender, deixar a sua
marca e transformar o mundo.

O IESE Business School é a escola de
pós-graduação em gestão de empresas da
Universidade de Navarra.
Fundado em 1958, durante mais de 5 décadas,
o IESE tem consolidado a seu prestígio e
reconhecimento como uma das escolas de
direção mais respeitadas a nível internacional.
A base de sucesso dos seus programas de
formação de executivos é a dedicação do
IESE ao desenvolvimento e enriquecimento
do indivíduo, comprovada pelos seus mais
de 40.000 Alumni, espalhados por mais de
100 países, reconhecidos pela sua excelência
profissional, integridade e visão.

Preço
Early bird – Para processos de admissão concluídos até 31 de
maio de 2017 o preço total é de 25.075 euros (IVA incluído)
Taxa de inscrição (com a entrevista/teste AESE/IESE)
Sinal
No 1º trimestre (até final de outubro de 2017)
No 2º trimestre (até final de janeiro de 2018)
No 3º trimestre (até final de abril de 2018)
No 4º trimestre (até final de setembro de 2018)
No 5º trimestre (até final de janeiro de 2019)
PREÇO TOTAL

70 euros
1.930 euros
5.500 euros
5.500 euros
5.500 euros
5.500 euros
5.500 euros
29.500 euros

(valores com IVA incluído)

Quer saber mais sobre
o Executive MBA?
Venha descobrir o que torna o nosso método de
ensino único em Portugal. Por favor, contacte Júlia
Côrte-Real que se encontra disponível para agendar
a sua visita à AESE, onde para além de conhecer as
instalações, poderá trocar impressões com atuais
alunos, professores e o diretor do Executive MBA.
Tlm. [+351] 939 871 256
Tlf. [+351] 217 221 530
email: j.cortereal@aese.pt
www.aese.pt/executive_mba

No preço total do Programa encontra-se incluída a estadia
na semana internacional da Índia. As propinas incluem
ainda: Documentação; Material de apoio; Catering; e
Parque de estacionamento em Lisboa.
A viagem aos EUA, ao IESE NY é opcional. O programa
académico e alojamento para a semana têm um preço de
2.500 euros (IVA incluído). É necessário um número mínimo
de participantes para a realização da viagem opcional.
Os participantes poderão ainda incluir os voos das duas
viagens internacionais no preço do programa, acrescendo
2.500 euros (IVA incluído) ao valor total.

