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Em ano de Assembleia dos Alumni, a AESE propõe uma caminhada de reflexão e de desafios, que culminará no dia 20 de
outubro! A Comunidade AESE é chamada a participar com a sua valiosa experiência no estudo “Mundo 4.0: connecting people
and business”. Contribua para as tendências mais marcantes na gestão das pessoas e dos negócios a fim de fazer face à
mudança.
Muitos são já os testemunhos dos Alumni que decidiram marcar presença neste evento tão esperado. Partilhe um vídeo individual
ou com colegas de Programa, dizendo-nos porque vai à Assembleia de Alumni AESE!
Aos finalistas do 15.º Executive MBA AESE foi lançado um repto no dia da entrega dos diplomas, tendo por porta voz o Prof.
Adrián Caldart: “Gostaríamos que, após estes dois anos, a AESE tenha sido capaz de vos influenciar, para que durante a vossa
vida profissional abordem as vossas tarefas empresariais e diretivas, atuais e futuras, com uma profunda convicção num ideal: o
de lutar para que as organizações onde trabalharem sejam espaços para desenvolver as virtudes humanas.”
Também a questão dos dilemas éticos na gestão hospitalar foi trazida aos Alumni PADIS por Celeste Silva (2.º PADIS), do Centro
Hospitalar Lisboa Ocidental, e Isabel Fernandes (27.º PADIS), do Centro Hospitalar Lisboa Norte, a convite do Prof. José Fonseca
Pires, em parceria com a Merck. O debate entre dirigentes com responsabilidade no setor visou a promoção das boas práticas e
da conduta ética no dia a dia das organizações.
A Gamificação tem sido uma estratégia utilizada em contexto corporativo a fim de melhorar o desempenho das organizações.
Cristina Ferreira, Partner da LCG e Alumna do Executive MBA AESE, explicou de que forma esta ferramenta pode trazer mais
valias à gestão, por forma “a envolver e motivar as pessoas a atingirem os seus objetivos.”
No Panorama veja notícias sobre …
 O notável contributo dos imigrantes para os países desenvolvidos
 Altruísmo pago
 Um passo atrás para o teletrabalho
 “Dunquerque”
Reflexões mais profundas na Documentação:
 Custódia partilhada, opção preferencial?
 “Os casais esperam demasiado antes de pedir ajuda”
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