FUNDO DE APOIO À FORMAÇÃO (FAF)
DOS ALUMNI DA AESE

CONTRIBUA PARA O PROJETO
DE TRANSFORMAÇÃO DA ATIVIDADE
EMPRESARIAL EM PORTUGAL.
FAÇA CRESCER A COMUNIDADE
DE ALUMNI DA AESE.
A AESE, no âmbito da sua missão de
contribuir para a transformação do mundo
empresarial português, criou, em conjunto
com o Agrupamento de Alumni, um Fundo
de donativos designado por Fundo de Apoio
à Formação, uma solução que já permitiu
viabilizar a participação nos seus programas
de muitos profissionais de elevado potencial,
mas cujas condições económicas pontuais não
lhes permitia, na data do Programa, fazer face
ao custo das inscrições.
Trata-se de um Fundo de donativos por
Unidades de Participação a fundo perdido,
que pretende recolher donativos de pequenos
montantes, a partir de 250 euros, mas com
uma elevada base de benfeitores. Pretende-se
angariar uma quantia significativa captando
muitos donativos de baixo valor.
Os participantes com donativos para o Fundo,
caso sejam Alumni, adquirem a condição de
membro do Agrupamento, sem necessidade
de pagar quota por um número de anos
proporcional à quantidade de Unidades de
Participação subscritas.

“Como Presidente da Comissão Executiva
do Agrupamento de Alumni da AESE tenho
acompanhado o esforço da Escola para, através do
seu Agrupamento de Alumni, conseguir recursos
para apoiar a formação empresarial de quadros
de elevado potencial. Por vezes, deparamos com
situações nas quais os interessados não têm
capacidade financeira imediata para suportar o
custo do programa, recorrendo por isso ao Fundo
de Apoio à Formação. Os alunos apoiados pelo
Fundo comprometem-se a devolver na totalidade
os valores adiantados, de acordo com planos
adequados à sua evolução profissional. O esforço
de apoiar a formação de executivos e dirigentes,
assumido pelo Agrupamento, pode e deve ser
apoiado por toda a comunidade dos Alumni da
AESE. Não se trata de obter um número limitado
de contribuições elevadas, mas sim de ampliar a
base de benfeitores disponíveis para contribuir com
montantes mais baixos, mas em número elevado.
Conto com todos para, dentro das suas
possibilidades, contribuírem para este Fundo de
Apoio à Formação.”

JOSÉ LUÍS SIMÕES
PRESIDENTE DA COMISSÃO
EXECUTIVA DO AGRUPAMENTO
DE ALUMNI DA AESE

FERNANDO BIANCHI DE AGUIAR,
GALP ENERGIA E ALUMNUS DO 30º PDE
“O velho ditado chinês da cana e do peixe aplica-se
muito bem a esta iniciativa do Fundo de Apoio à
Formação dos Alumni da AESE.
Uma situação de desemprego poder-se-ia transformar
numa boa oportunidade para dar ou especializar
‘canas de pesca’, se as condições financeiras não
fossem um obstáculo. O FAF pensou nisso e precisa
da nossa contribuição para ter meios à disposição e
alargar o número de abrangidos. Uma boa forma de
sermos mais solidários!”

CARLOS RHODES,
CREDITE-EGS E ALUMNUS
DO I EXECUTIVE MBA AESE/IESE
“Quando a generosidade é interesseira. Como
dirigente de uma empresa não posso deixar de dizer
que esta, foi uma generosidade interesseira. Sempre
que alguém não tem acesso a um MBA é menos
um decisor empresarial preparado para intervir nas
melhores tomadas de decisão da Organização que
serve. Quanto menos decisores preparados para as
boas tomadas de decisão das Empresas menor a
competitividade. Quanto menor a competitividade
pior para a minha empresa porque fica reduzida à
mera possibilidade de competir pelo preço. O que
de facto me motiva a ajudar Pessoas a terem acesso
e sucesso nos seus estudos superiores na área de
aprendizagem do ofício de governar Organizações, é
a perenidade do meu negócio.”

JOSÉ ALEIXO DIAS,
PFIZER E ALUMNUS DO
I EXECUTIVE MBA AESE/IESE
“Fui aluno do 1º Executive MBA AESE/IESE, conheço
por dentro a AESE e o seu papel na formação de
profissionais qualificados mas, igualmente respeitadores
dos princípios de humanidade, da ética e da
solidariedade, de que a sociedade actual tanto carece.
Conheço igualmente as dificuldades de financiamento
de quem luta por conseguir uma formação competente,
diferenciada e qualificada nos dias de hoje.
Assim, ficamos contentes por poder ter contribuído
com um apoio incondicional que ajude os alunos nessa
sua formação.”

JOSÉ HEITOR DA FONSECA,
CTT E ALUMNUS DO 9º PADE
“Em momentos de crise, a palavra solidariedade talvez
ganhe um significado ainda mais profundo, quando
se aplica a ideias e iniciativas com sustentabilidade
endógena e bidireccional e, por outro lado, pode-se
ter um retorno imediato da sua aplicação.
É isso que ressalta do sistema em curso na AESE,
com o Fundo de Apoio à Formação dos Alumni para
atribuição de bolsas, uma vez que os bolseiros se
comprometem com um plano acordado à partida de
devolução do empréstimo. Os donativos, tanto de
empresas como de particulares, incluindo os próprios
Alumni, ao serem atribuídos na forma de Unidades de
Participação (cada uma no valor de 250 euros) dão
acesso também a um conjunto de benefícios.
Assim, faço um apelo a todos que acharem bem, com
um singelo acto, a aderir a esta iniciativa sem hesitar,
subscrevendo Unidades de Participação.”

A EXISTÊNCIA DO FUNDO
DE APOIO À FORMAÇÃO SÓ
É POSSÍVEL COM A SUA
CONTRIBUIÇÃO.
Os donativos e contribuições de Alumni,
Membros e entidades privadas, são unicamente
destinados a apoiar profissionais na frequência
dos Programas de Formação da AESE, sempre
que pontual e temporariamente não possuam
soluções de financiamento da totalidade dos
custos associados à frequência desses mesmos
programas. No entanto, comprometem-se
a devolver ao Fundo a totalidade do valor
adiantado, em condições e segundo um plano
acordado na data da sua atribuição.

Podem ser objecto de atribuição de apoio do FAF
os candidatos aos programas de média e longa
duração que a AESE promove, PADE, PDE/GMP,
PGL e Executive MBA AESE/IESE, Executive
LL.M e PADIS, podendo candidatar-se as pessoas
que, tendo sido admitidas no programa pela
estrutura responsável pela admissão, Director
do Programa ou Comité do Executive MBA
AESE/IESE, comprovem que, à data de início do
Programa, não possuem condições financeiras
para assegurar o seu pagamento integral.
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