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Caro Alumnus / Estimada Alumna AESE,
A Direção por Missões tem alcançado protagonismo entre as empresas líderes em vários setores de atividade. A
AESE promoveu um encontro “People & Management” entre diretores de Recursos Humanos e gestores de Talento,
com o fim de debater os riscos e as oportunidades de implementar este sistema de alinhamento estratégico com a
missão corporativa.
“Oportunidades no setor agrícola? Haverá sempre”, assim entende o Presidente da CAP – Confederação de
Agricultores Portugueses, Eduardo de Oliveira e Sousa, que falou recentemente aos participantes do programa GAIN
sobre o potencial de negócio e o posicionamento da União Europeia sobre o tema.
A AESE desbravou novas geografias, com o Seminário de Alta Direção “Liderança pessoal e gestão de projetos”, em
Cabo Verde. Destinado a Altos Quadros de Empresas Públicas e Privadas, a formação teve por objetivo proporcionar
o amadurecimento de competências para uma tomada de decisão eficiente.
O Prof. José Ramalho Fontes esteve entre os convidados do XII Encontro COTEC Europa sobre o “Work 4.0”. Os
Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, Sergio Mattarella (Itália), e o rei Felipe VI, acompanhado do rei
emérito Juan Carlos (Espanha) debateram com empresários as oportunidades que se desenham num mundo cada
vez mais digital.
A ITAU recebeu o 17.º PGL numa visita organizada pela vice presidente do Programa, Maria José Simões. Neste dia
de formação fora de portas, o foco residiu na qualidade das operações para garantir a excelência do serviço. Conheça
o feedback dos colegas de programa sobre a oportunidade de verificar o modelo de gestão utilizado.

No Panorama veja notícias sobre …
• Uma voz para as gerações futuras
• A política familiar, melhor a partir das empresas e dos municípios
• Uma revista feminina que rompe o padrão
• “¡Doctor, no haga todo lo posible!”
• “Despertar la compasión”
Reflexões mais profundas na Documentação:
• Economia gig: contratar tarefas, não trabalhadores
• A economia gig e o Estado Providência
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