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Enquanto se debate a despesa do Banco de Portugal, a venda do Novo Banco e o futuro da CGD, há empresas que continuam a
recriar-se e a dar cartas em matéria de crescimento, inovação e liderança. Por altura da vinda de Vera Pinto Pereira, da FOX, ao
AESE Women Leader’s Forum, a SVP Managing Director da Fox Networks Group para Portugal e Espanha, demonstrou os
desafios de liderar duas tão distintas e o posicionamento desta marca que vê em cada colaborador um Chief Innovation Officer.
Os atentados de Londres são um exemplo de como a cibersegurança deve ser analisada com cuidado. O contra almirante António
Gameiro Marques desenvolveu este tema num Breakfast Seminar, considerando que “a pegada digital muito mais extrovertida do
que parece”. Veja nesta entrevista como a relaciona a liberdade e o direito à privacidade.
A expatriação é uma realidade para líderes e executivos com ambição de progredir na carreira. Do encontro International
Career Management, seleccionámos o testemunho de Pedro Figueira para quem a "experiência internacional é um must" e a de
Miguel Caeiro, que empreendeu essa aventura sem rede, relativizando o paternalismo das empresas como motores dessa
mudança.
O PGL – Programa de Gestão e Liderança também foi notícia na última quinzena, graças aos seus Alumni. Paulo Nunes,
responsável pela área de Planeamento e de Desenvolvimento Aplicacional, venceu o Prémio CIO of the Year e o 14.º PGL
reencontrou-se após a conclusão do programa para uma visita ao Douro. A “Trupe” conta como foi.
Em jeito de conclusão, o Fundo “Crescimento Verde e Azul” de Naves SCR está a crescer… Desta vez a parceria é com a UK
Lebanon Tech Hub, financiada pelo Banco Central do Líbano, apostada em estimular o espírito empreendedor.
No Panorama veja notícias sobre …
 A realidade virtual, um novo modo de contar histórias
 Porque Theresa May não será Margaret Thatcher
 Cartas de esperança na caixa de correio da aldeia
 “Elementos Secretos”
Reflexões mais profundas na Documentação:
 Redescobrir o silêncio
 Reflexão silenciosa, via para potenciar a criatividade
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