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Grupo Frezite recebe alunos do MBA Atl&ntico
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Alunos do MBA Atlantico
da Universidade Catolica vi
sitaram as instala�oes do Gru
po Frezite, na tarde de segun
da-feira, dia 1 O de mar�o.
0 Grupo Frezite abriu as
suas portas para acolher alguns
alunos do MBAAtlantico da Uni
versidade Cat61ica, que "envolveu
uma visita, debate e conhecimen
to", segundo contou o CEO Jose
Manuel Fernandes.
Durante a sessao "Desafios
de Hoje para Competir'', onde
houve "uma troca de experienci
as", Jose Manuel Fernandes
manifestou "os principais desafi
os no ambito da internaciona
lizayao", tendo existido "um dialo
go muito proffcuo e interessante
com os alunos", o que foi "muito
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Jose Manuel Fernandes divulgou os principais desafios da internacionaliza,;:ao

util para ambas as partes", segundo afirmou Jose Manuel Fernandes.
0 CEO do Grupo Frezite salientou ser "importante" haver esta troca de experiencias entre os

alunos e "a economia real", para
que haja, "associada a teoria, um
conhecimento da pratica, das
melhores solu96es que sao praticadas pelas empresas e do nfvel de necessidades que temos

destes gestores, formados de
alto nfvel".
"O Grupo Frezite normalmente pratica este tipo de protoco
los, procurando tambem valorizar
a sua responsabilidade social

que tern com o meio exterior ao
grupo e, neste caso, com as uni
versidades", declarou, mencio
nando que "a Frezite ja fez um
mini MBA para os seus colabo
radores".
A missao do MBA Atlantico
passa por ''formar gestores de
quadros vocacionados para a
internacionaliza9ao atraves do
espa90 da Lingua Portuguesa",
sendo um projeto que "liga tres
continentes: Africa, America La
tina e Europa", com vista "a cons
tru9ao de uma rede de lfderes
empresariais que escolhem o
mundo da lingua portuguesa
como vefculo de afirma9ao e con
correncia a escala global".
Nesta visita, estiveram pre
sentes "alunos de Mo9ambique,
Angola, B rasil e Portugal", que
estao a fazer "um upgrade as
suas licenciaturas e atividades
profissionais".

