Após três meses em Luanda e três em São Paulo

MBA Atlântico inicia terceiro
trimestre na Católica no Porto
Sessão de boas-vindas aos alunos está agendada para 17 de Janeiro, às
10h00, no edifício da Escola de Gestão Empresarial
O MBA Atlântico – cuja missão é formar gestores de topo vocacionados para a
internacionalização a partir do espaço da língua portuguesa – inicia o seu
terceiro trimestre na Católica no Porto. Depois de três meses em Luanda
(Angola) e três meses em São Paulo (Brasil), o último trimestre de formação
arranca já na próxima segunda-feira, 17 de Janeiro.
Trata-se de um programa pioneiro que permite aos alunos uma forte vivência
da realidade económica, cultural e social de Angola, Brasil e Portugal, países
onde é ministrado. É, desta forma, uma plataforma para a internacionalização
que disponibiliza aos formandos uma rede de contactos profissionais e
empresariais no triângulo atlântico. A primeira edição do curso conta com 22
alunos repartidos pelas três nacionalidades – angolana, brasileira e
portuguesa.
A sessão de acolhimento aos alunos, com início marcado para as 10h00, conta
com a presença do secretário executivo da Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa (CPLP), Domingos Simões Pereira, e da representante do
embaixador de Angola e actual presidente em exercício da CPLP, a
conselheira Teresa Pereira. Joaquim Azevedo, presidente do Centro Regional
do Porto da Universidade Católica Portuguesa, e Álvaro Nascimento, director
da Faculdade de Economia e Gestão e da Escola de Gestão Empresarial,
presidem à sessão.
O MBA Atlântico é um programa conjunto da Universidade Católica
Portuguesa, da Universidade Católica de Angola e da Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo, contando com o alto patrocínio das Presidências da
República dos três países. A segunda edição arranca no próximo mês de Abril,
sendo que as inscrições já estão abertas.
A Universidade Católica Portuguesa é a única universidade não estatal que faz parte do
Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas. Tem como missão produzir e partilhar
conhecimento crítico, inovador e socialmente relevante, ao serviço do desenvolvimento integral
da pessoa e em prol do bem comum. No Porto, integra a Escola das Artes, a Escola de Direito,
a Escola Superior de Biotecnologia, a Faculdade de Economia e Gestão, a Faculdade de
Educação e Psicologia, a Faculdade de Teologia, o Instituto de Bioética e o Instituto de
Ciências da Saúde, contando com cerca de 6.000 estudantes, 600 docentes e 200
funcionários.

