André Afonso, Eng
“O MBA foi muito enriquecedor em todos os aspectos desde a parte prática à teórica e a toda a envolvente
profissional. De salientar o facto de, grande parte dos formadores serem possuidores de uma vasta
experiência profissional e que juntamente com a diversidade e experiência de todos os alunos proporcionou
uma grande troca de conhecimentos. Com isto o MBA tornou-se num curso baseado em exemplos práticos
e reais que era o espectável.”

Célia Gois, Engª
“Frequentar um MBA já era uma ambição que tinha há muito tempo. Tenho mais de uma década de
experiência profissional na área da Qualidade, Produção e Logística essencialmente na área do Planeamento
da Produção, achei que estava na hora de alargar as minhas competências, nomeadamente ao nível da
Gestão da Logística e da rede de fornecimento (Supply Chain Management), por forma a poder aceder com
confiança a novos desafios profissionais, foi com muito orgulho que tive a oportunidade de frequentar
o MBA – SCM 2013/14 na CLT.
Senti uma enorme satisfação e orgulho pessoal em voltar ao ambiente académico e completar o meu MBA,
encontrei na CLT a atmosfera favorável à aprendizagem, um ambiente dinâmico e interactivo, formadores
extraordinariamente profissionais com experiencia e motivação para ensinar, colegas cooperativos e
sempre prontos a ajudar e a partilhar as suas experiencias. Durante o MBA na CLT foi gratificante o trabalho
em equipa, por estar num ambiente com profissionais com percursos profissionais muito diversificados,
percebi a importância da escuta activa e de construir sobre as ideias dos outros, a nossa turma aproveitou
as nossos diferenças para trabalhar em equipa, partilhar e aprender uns com os outros, uma experiencia
que classifico como extremamente enriquecedora.
Foi uma experiência bastante estimuladora a vários níveis, não só pelo facto de ter adquirido competências
de gestão e know-how prático relativo a gestão da rede de fornecimento, distribuição, logística, gestão de
material e armazéns, gestão de compras, sistemas de informática, estratégia e operações lean e ágeis,
comércio internacional, gestão de projectos, entre outras, como também pela evolução de capacidades
pessoais, melhorando a minha autoconfiança, aptidão analítica, comunicação, liderança, trabalho em equipa
e tomada de decisão.
Considero que este MBA me ajudou a crescer como pessoa e profissional, sinto-me muito confiante,
inclusivamente bem preparada para me lançar num novo desafio profissional.”

Denise Gil, Engª
“Investir no MBA em Logística e Supply Chain Management da CLT, foi antes de mais o resultado
de uma opção pessoal, sobretudo à luz do enquadramento actual do mercado de trabalho, uma
vez que decidi evoluir na área de Compras e Logística. A filosofia lean é, nos dias que correm, um
factor chave para a evolução de qualquer organização, onde tendo noções concretas sobre ela é
possível obter desempenhos optimizados quer a nível de gestão de pessoal quer a nível de gestão
de materiais. Mesmo parecendo um lugar-comum, é inevitável afirmar a CLT foi, para mim um
complemento para além da formação académica que fiz ao longo dos anos. As novas amizades e a
camaradagem obtida das mais diversas proveniências foram decisivas para o bom desempenho
geral do MBA. O "lado" académico teve de tudo, como é normal e expectável numa formação, do
melhor ao pior, com balanço muito positivo, sabendo que os conhecimentos adquiridos serão uma
mais-valia num futuro próximo.”
Marco Romão, Eng
“O MBA em Logística e Supply Chain Management veio ao encontro da minha vontade de aprofundar e
reciclar conhecimentos, com a vantagem de ser específico na área que escolhi para trabalhar.
Para além de um bom encadeamento de módulos e temáticas, gostei especialmente da forma como a teórica
e a prática foram ministradas, tendo havido sempre a preocupação de demonstrar com exemplos que a
excelência é possível. De realçar ainda o bom corpo docente, que primou pelo equilíbrio entre
conhecimentos técnicos, a experiência empresarial nas áreas ministradas e pela disponibilidade e
acompanhamento ao longo dos vários trabalhos.
Na minha opinião este MBA é essencial para profissionais que pretendam desenvolver e/ou aprofundar
competências na área da Logística e Supply Chain, aumentando a capacidade de decisão e visibilidade das
implicações que as mesmas têm ao longo da Supply Chain."
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