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FORMAÇÃO

A 3ª edição da AESE Summer
School começou na semana
passada e termina na próxima
sexta-feira, dia 17 de Julho.

AESE promove contacto entre universitários
e o mundo empresarial no Verão
3ª edição da AESE Summer School termina esta sexta-feira e formou mais 35 jovens universitários de diferentes licenciaturas.

G

estão, mas também Medicina,
Engenharia, História, Ciências
Políticas ou Relações Internacionais. Estas são apenas algumas das áreas de licenciatura
dos jovens da AESE Summer
School, que quiseram aproveitar o Verão para fazerem um programa de formação ligado ao
mundo empresarial numa escola de negócios.
A AESE Summer School vai agora na sua
terceira edição, que começou na semana passada e termina esta sexta-feira, 17 de Julho, e
está a formar mais 35 participantes.
“O programa AESE Summer School foi
pensado para jovens universitários que pretendem ter um primeiro contacto com o mundo empresarial, bem como passar uma experiência de resolver casos reais em matérias de
gestão”, explica a directora do programa, Lúcia Vasco. “O programa fomenta a relação com
a realidade empresarial com a visita a empresas e organizações de referência no mercado
nacional e internacional, de forma a compreenderem ‘in loco’ o funcionamento das
mesmas”, acrescenta.
Durante duas semanas, os participantes adquirem conhecimentos em ambiente profissio-

nal nas áreas de política de empresa, política
comercial e marketing, logística e operações,
contabilidade e finanças e factor humano. O
ponto diferenciador desta espécie de campo de
férias avançado é a metodologia.
“Na AESE Summer School é utilizada a mesma metodologia que a AESE Business School
utiliza na formação de executivos e no executive MBA, o método de caso, de acordo com a experiência de Harvard Business School e do IESE Business School da Universidade de Navarra”, explica Lúcia Vasco.
Ao longo das edições da AESE Summer
School, os participantes tiveram a oportunidade de visitar várias empresas, como a Portway
Handling, o Hotel D. Pedro Palace, o grupo
Luís Simões, a Zara, o Hospital da Luz e a CUF
Descobertas, o Banco Popular, a Accenture,
entre outras.
A escola garante que o feedback dos participantes tem sido “francamente positivo”. Entre
os benefícios apontados, Lúcia Vasco destaca
“o aperfeiçoamento dos conhecimentos em
gestão e liderança, o desenvolvimento da capacidade de tomada de decisões e das soft skills, o
trabalho de equipa, o planeamento e a gestão
da carreira”. ■ Joana Moura

TESTEMUNHOS

Conhecimentos
de gestão decisivos
Sofia Abrunhosa tem 21 anos
e está no 3º ano de Engenharia
Física Tecnológica, no Instituto
Superior Técnico. Decidiu fazer
a AESE Summer School porque
queria adquirir experiência na área
da Gestão, e “o factor decisivo
para esta escolha foi a utilização
do método do caso.”

Um médico gestor
Também João Barata Carvalho,
de 22 anos, a frequentar o
4º ano do mestrado integrado
de Medicina na Faculdade
de Medicina da Universidade
de Lisboa, optou por fazer este
curso de Verão “pela curiosidade
pelo mundo da gestão” e, ainda,
por considerar que essa área
apresenta vantagens no futuro.

