
 

Michael Page e Advent Group reforçam 

parceria com novo evento  

Access MBA Tour  

 

A Access MBA Tour promove acesso de executivos portugueses  

a MBAs e Master Degrees. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisboa, 20 de setembro de 2016 – A Michael Page, empresa líder em recrutamento de quadros 

médios e superiores, junta-se ao Advent Group para a realização do evento anual Access MBA Tour, 

no dia 11 de outubro, no Sana Malhoa Hotel.  

O evento promete motivar e apoiar o desenvolvimento da formação superior dos profissionais 

portugueses, promovendo o contato de executivos com os principais programas internacionais 

de MBA através de encontros one-to-one.  

“A Acess MBA Tour tem objetivo ser uma ponte entre os executivos portugueses e os 

melhores programas, através de encontros one-to-one entre profissionais experientes e 



 

representantes de escolas de negócios,” refere Christophe Coutat, Managing Director do 

Advent Group.  

O evento Acess MBA é composto por encontros one-to-one, sessões privadas com duração 

de 25 minutos com os responsáveis de departamentos de admissão a MBAs e Master 

Degrees de instituições de ensino e por painéis de discussão com representantes e alumni 

das escolas. Paralelamente, será também disponibilizado aconselhamento por parte das 

equipas da Access MBA Tour e informação sobre as escolas e formação disponíveis, bem 

como sobre os respetivos processos de admissão. 

“Existem cada vez mais sectores de actividade e empresas a atribuir grande importância à 

detenção de um MBA, pelo que este tipo de evento é fundamental para dar a conhecer aos 

profissionais o leque de escolha que têm para enriquecer o seu CV, destacando-se dos outros 

candidatos,” adianta Álvaro Fernández, Director Geral da Michael Page.  

De acordo com os dados de uma pesquisa anual realizada pelo Advent Group ainda este ano, 

78% dos inquiridos alegaram que a graduação MBA lhes permitiu encontrar uma melhor 

oportunidade de emprego ou impulsionou a ascenção da sua carreira.  

A Access MBA Fall Tour, em que se insere o evento Access MBA a decorrer em Lisboa, 

passará por 40 cidades e envolverá 150 instituições de ensino internacionais. Os participantes 

no evento a decorrer em Lisboa terão a oportunidade de conhecer representantes de escolas 

como a Manchester Business School, a EDHEC Business School ou a IE Business School. 

 

Registo no Evento  

Para que o Access MBA possa identificar as melhores oportunidades para cada executivo, é 

necessário que cada participante faça o seu registo no evento, em www.accessmba.com,  pelo 

menos 5 dias antes da data do evento. O registo online é gratuito.  

Sobre a Michael Page 

A Michael Page é uma das mais conhecidas e respeitadas consultoras de recrutamento do mundo. Estabelecida há mais de 35 

anos no Reino Unido, tem actualmente 154 escritórios em 35 países. É uma empresa líder em recrutamento e selecção 

especializada de quadros médios e superiores, para projectos de carácter permanente e temporário, sendo constituída por 

consultores especializados, que apresentam formação e experiência profissional nas áreas para as quais recrutam. 



 

 

Sobre o Advent Group 

O Advent Group é um grupo de media independente especializado em educação superior, fundado em 2004, composto por 50 

especialistas, de mais de 10 nacionalidades, que disponibilizam serviços personalizados para escolas de gestão e potenciais 

estudantes. Com dependências na Europa (em Paris, desde 2004, e em Sofia, desde 2009) e no Sul da Ásia (desde este ano), 

tem abrangência global ligando 30.000 candidatos qualificados e 150 escolas de gestão de topo através da organização de mais 

de 90 eventos por ano em todo o mundo. A organização tem como missão a promoção das escolas de gestão através da 

comunicação e oferecer apoio aos potenciais candidatos, mostrando-lhes como ter sucesso nos processos de admissão. 

 

Sobre a Access MBA Tour 

A Access MBA Tour, realizada pelo Advent Group, consiste numa série de eventos que reúnem candidatos com qualificação 

superior e directores de recursos humanos, de forma personalizada. As equipas Access MBA disponibilizam um serviço único 

de consultoria a mais de 12.000 candidatos com MBAs e Master Degrees por ano. As equipas especializadas analisam 

minuciosamente o perfil de cada candidato para um melhor aconselhamento sobre o percurso da sua formação superior. 

 

Para mais informações sobre o grupo, por favor visite: 

www.michaelpage.pt/index.html  

Para mais informações, contacte: 

Marlene Martins 

Senior Account Executive na Hill + Knowlton Strategies 

Marlene.martins@hkstrategies.com 

Tel.: 21 413 62 25 

Tlm.: 91 051 11 6 


