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Donald Trump continua a ser notícia. Da tomada de posse às recentes deliberações sobre a entrada de imigrantes nos
EUA tem corrido muita tinta. Porém, há mais mundo para além de Trump. O contributo da Índia para as ciências foi mote para a
homenagem realizada na AESE ao Prof. Eugénio Viassa Monteiro, recém-chegado a Delhi. Entusiasta do bem que se lá faz, viu
mais um artigo de opinião publicado, desta feita no Diário de Notícias.
A estreia de “Silêncio” de Martin Scorsese não passou despercebida ao Prof. José Miguel Pinto dos Santos, que
conhece com detalhe a missão dos jesuítas portugueses no Japão. Da veracidade histórica à ficção, o que reter desta obra
cinematográfica?
A AESE conta com mais um doutorado entre os seus Professores. O Prof. Pedro Ferro defendeu a tese sobre “Virtude
Política. A figura do Estadista a partir de H. Mansfield”. Conheça mais sobre o tema numa breve entrevista.
Recentemente, um Professor da AESE viu mais um trabalho de investigação publicado. “Regionais ou globais: um olhar
pelo posicionamento internacional das grandes empresas espanholas” da autoria do Prof. Adrián Caldart poderá ler-se na Harvard
Deusto Business Review.
A AESE também marcou presença internacionalmente na Crakow School of Business. As sessões do Prof. Pedro Leão
foram muito bem acolhidas reforçando os laços de parceria estabelecidos entre ambas as escolas.
Estas são algumas das notícias que marcaram o dia a dia da AESE nos últimos dias. Acompanhe as nossas atividades
no site da AESE e na plataforma AESE Connect feita a pensar especialmente nos Alumni AESE.
Outras notícias sobre o Panorama atual…
•
•
•
•

Estónia e Portugal, dois casos de sucesso no PISA
A moda descobre a objeção de consciência
França: A liberdade de expressão não chega ao aborto
“Silêncio”

Reflexões mais profundas da Documentação
•
•

Emigram empregos, vêm trabalhadores
Queremos mais imigrantes, presidente
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