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O Industrial Excellence Award chega agora a Portugal pelas mãos da Cotec e da AESE. Jorge Portugal, Diretor Geral da
COTEC, entende que este “Prémio visa identificar os pilares de excelência industrial – tecnologia, pessoas, processos
e produtos ‐ adotados pelas empresas industriais portuguesas e que explicam o seu sucesso”. Unidas nesta parceria a
AESE e a COTEC têm promovido um conjunto de sessões sobre Gestão Industrial e inovação, inscritas na plataforma
COTEC i4.0.
O Prof. Jullian Villanueva, Professor de Marketing do IESE, também passou recentemente pela AESE, a fim de falar
sobre "Tendências globais e digitalização". Num mundo em que os negócios caminham velozmente na direção do
4.0, o Professor destacou os fatores chave para o sucesso. “Há que usar melhor o data analytics para servir os
clientes e entender os mercados e as tendências. Ter departamentos de IT ágeis e capazes de implementar toda esta
tecnologia com uma visão de negócio” é um trunfo que as empresas não devem descurar.
“Work & Life design” foi o tema escolhido pela Executiva e pela AESE para reunir empresários e dirigentes com
experiências da implementação de boas práticas de conciliação entre a vida pessoal, profissional e familiar. Nuria
Chinchilla, Diretora do Centro Internacional Trabalho y Familia/I Wil do IESE e Professora da AESE, foi a keynote
speaker. “Ser dono de si próprio” foi a mensagem preliminar deixada pela Professora, que na sua apresentação
referiu dados e medidas efetivas de gestão de pessoas e das organizações, com vista à concretização das missões
pessoais e corporativas. À sua intervenção seguiu‐se um painel de líderes de empresas, profundamente envolvidos
na disseminação deste assunto no dia a dia das “suas” pessoas.
E estamos já em contagem decrescente para o Smart AgriFood Summit ‐ Lisbon na AESE. NAVES e a INTEC lançaram a
call para startups poderem concorrer ao Elevator Pitch do evento, uma iniciativa satélite do Europeu “Startup Europe
Smart AgriFood Summit”. O encontro reune empreendedores nacionais e estrangeiros que partilharão os seus
percursos, alertando para os fatores positivos e desafios encontrados ao longo da sua jornada.

No Panorama veja notícias sobre …
• Cuidar até ao final
• Algoritmos que complicam a democracia
• “The Post”
Reflexões mais profundas na Documentação:
• O peso social dos livros infantis e juvenis

1

