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O Banco de Portugal prevê um crescimento da economia portuguesa em cerca de 2,5 % para este ano, estimando-se em
2018 um abrandamento já anteriormente antecipado por outras instâncias.
Enquanto isso, a AESE promoveu um Seminário Avançado para Alta Direção a pensar na gestão do risco, no Design Thinking
e na oferta de serviços de excelência. Manter o espírito crítico é para o Prof. Ingo Walter, da NYU, fundamental para gerir o
risco, "que é sistémico": "uma visão abrangente é o que permite ter uma perspetiva mais real" da situação.
Professor e alunos de MBA de escolas parceiras da AESE participaram na 3.ª semana intensiva do GMP - General
Management Program. O motivo que os uniu foi o de tornarem mais eficiente a resposta a um desafio que não obedece a
fronteiras: a melhoria da Customer Experience.
Conhecimento, pragmatismo e melhoria da capacidade de comunicação são alguns dos atributos que os participantes no
PDE da ASM - Angola School of Management identificaram como sendo características determinantes que os têm tornado
melhores decisores desde o início programa.
A convite de NAVES SCR, um consultor do Banco Europeu de Investimento e uma startup tecnológica da Tunísia visitam a
AESE de forma a estabalecerem parcerias. NAVES tem vindo assim a desenvolver diversos contactos a nível nacional e
internacional, dando a conhecer o Fundo Green & Blue Growth, para investimentos nos setores
agrícola/agroindústria/agrotech, floresta e economia do mar.
A AESE associou-se à inciativa Heróis PME, um prémio Yunit Consulting e SIC Notícias, que acabou por destacar a empresa
Prisca, na pessoa de Agostinho Santos pelo espírito empreendedor e pela resiliência demonstrada em "recriar" o negócio
familiar herdado.
A comunidade AESE tem ainda um acontecimento recente para festejar: o Prof. João Martins da Cunha alcançou a nota
máxima na defesa da sua tese de doutoramento. "El Espacio personal en la Comunicación" foi o tema da sua investigação.
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