Bolsa
Professor
Carlos Parreira

Inspirada nas melhores práticas desenvolvidas por
universidades e escolas de negócios em todo o mundo, a
AESE, através do seu Agrupamento de Alumni, constituiu
um fundo para financiar a atribuição de uma bolsa de
estudo para quadros do Terceiro Sector, uma iniciativa que
é mais uma manifestação clara da preocupação da AESE
no sentido da responsabilidade social.

18˚EXECUTIVE

MBA

Esta bolsa, criada em homenagem ao Professor Carlos Parreira, o 1º Diretor do Executive MBA AESE, vai
possibilitar o acesso de quadros de ONG’s a programas de formação de executivos na AESE. Conhecendo
as dificuldades que grande parte das ONG’s enfrentam no seu dia a dia, e tendo consciência da necessidade
destas instituições de uma gestão profissionalizada, o Agrupamento de Alumni da AESE pretende atribuir,
todos os anos, uma bolsa a um quadro de ONG’s interessado em frequentar o Executive MBA AESE.

Para colaborar com esta iniciativa, os

interessados que são Alumni podem inscreverse como Membros do Agrupamento, caso ainda
não sejam. A sua inscrição vai permitir melhorar
as receitas do Agrupamento disponibilizando
assim mais fundos à Bolsa Professor Carlos
Parreira. Tanto os Alumni como outras pessoas
ou instituições podem ainda fazer donativos em
duas modalidades:
DONATIVO REGULAR: Através do
preenchimento de uma autorização de débito
direto será feita uma transferência regular,
do valor acordado, para a conta do fundo
de bolsas.

Para usufruir da Bolsa Professor Carlos Parreira,
será necessário reunir os seguintes critérios:
•
•
•
•

Ter sido admitido(a) no Executive MBA;
Ter tido uma contribuição valiosa para a sociedade;
Trabalhe numa organização sem fins lucrativos;
Apresente uma dissertação, de 2000 a 2500 palavras,
de um tema à escolha do candidato; o tema deverá estar
relacionado com “A Direção das Organizações Sociais”.

VALOR: A comparticipação da Bolsa Prof. Carlos Parreira
nos custos das propinas é de 70% do valor global da
propina do Executive MBA. Com a Bolsa o valor a pagar é
de 9.600 euros (inclui IVA).
PATROCINADOR: Agrupamento de Alumni da AESE

ENTREGAS ÚNICAS: Todos os que não se
queiram vincular a uma entrega regular poderão
em qualquer momento proceder a um donativo
pontual destinado ao fundo de bolsas.
Contamos com os nossos Alumni para divulgar
estas formas de participação junto dos
seus conhecidos, bem como, para participar
neste projeto.

PRAZO PARA CANDIDATURAS: 31 de maio de 2018
Para mais informações, contacte Júlia Côrte-Real
pelo email: j.cortereal@aese.pt ou alumni@aese.pt
Esta Bolsa não é acumulável com qualquer outro benefício.

Com a colaboração:

