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Quando se verifica uma tendência para a normalização da economia portuguesa e se discutem mega concentrações de empresas
como a Peugeot-Opel, efetivada, e a Kraft Heinz-Unilever, rejeitada, a AESE recebeu “Bring Tesla Giga Factory to Portugal”. Este
movimento cívico conta já com 75.000 mil voluntários e seguidores, empenhados em convencer Elon Musk a investir em
Portugal.
E, seguindo a lógica da globalidade, ao conceber uma carreira além fronteiras, a Prof. Eduarda Luna Pais organizou uma sessão
para os Alumni AESE, em que pudessem conhecer as histórias contadas, na primeira pessoa, por expatriados. No International
Management Career os seis convidados, desafiados a integrar novas responsabilidades ou a lançarem-se por motu proprio em
projetos pessoais de empreendedorismo, contaram histórias muito ricas e variadas que trouxeram experiências e conselhos de
quem alargou os horizontes profissionais e ganhou mundo.
O Executive MBA AESE estará representado na próxima QS TOP MBA Connect, uma feira que reúne várias ofertas formativas
desta natureza. O evento permite aos candidatos contactarem com business school, professores e até antigos alunos, que terão a
função de ressaltar os benefícios que o programa trouxe no desenvolvimento de competências e no desbloqueio de novas
oportunidades de sucesso. Saiba quando e onde se realizará e invista no seu futuro, a começar… agora.
Carlos Lacerda, da SAP, e Nuno Ferreira Pires, do Grupo Pestana, estiveram recentemente na AESE para sistematizar as lições
aprendidas nas suas empresas relativamente ao processo de Digital Business Transformation. A par destes casos, outros foram
trabalhados por professores da AESE, junto de dirigentes que, em ambiente de seminário, aprofundaram os conhecimentos que
tinham sobre este tema e a adaptabilidade do digital ao negócio que gerem.
A AESE também recebeu recentemente o Prof. José Luis Suarez. Desta feita, os Alumni e seus convidados puderam debater com
o especialista do IESE, as novidades que aporta a Teoria Financeira Moderna, no que se refere a poupança, especulação e
investimento com conclusões surpreendentes que contrastam com a prática corrente!
As parcerias institucionais da AESE com empresas e business schools internacionais têm provado ser um elo muito forte entre a
escola e a realidade do mundo empresarial. A IEEM Business School, de Montevidéu, no Uruguai, é a nossa mais nova aliada
estrangeira que cooperará com a AESE na criação de intercâmbios com valor acrescentado para os participantes. Outro acordo foi
estabelecido para estimular o empreendedorismo. A AESE junta-se aos apoiantes da iniciativa Heróis PME, cujos benefícios serão
conhecidos a par dos programas divulgados na Escola.
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A fechar esta edição, o PACTO – Programa de Ação e Capacitação das Organizações Sociais, faz um balanço dos projetos que
estão a ser acompanhados pelos Alumni que se têm empenhado em melhorar as organizações sociais, através de um
voluntariado de competências. Veja se faz sentido para si comprometer-se com esta missão.

No Panorama veja notícias sobre …
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O atendimento aos idosos recai nas mulheres.

·

Porque é tão delicado o debate migratório nos EUA.

·

Riscos que espreitam o Ocidente num mundo instável

·

“El fin de la alquimia”.

Reflexões mais profundas na Documentação:
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Decrescimento: na procura de uma economia diferente

·

Em busca de um bom índice de bem-estar
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