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Caro Alumnus / Estimada Alumna AESE,

Nas Empresas Familiares as questões de comunicação podem ditar o sucesso do negócio e da própria Família. Carlos
Folle, Professor do IEEM (Montevideo), esteve na AESE e explicou porque entende que este é “um tema muito
central” no dia a dia da organização, sobretudo no planeamento de um processo sucessório. Peter Villax, Presidente
da AEF, Associação das Empresas Familiares sublinhou, por outro lado, a relevância da comunicação com os media e
a criação de valor que pode advir dessa exposição. Este encontro reuniu empresários e dirigentes, particularmente
atentos em melhorar a sua capacidade de gestão e de liderança em empresas desta natureza.
Nem só de moedas virtuais vive o “Blockchain”. Paulo Rodrigues Silva, FSS Global Technology leader, da IBM Global
Markets, foi recebido pelos Alumni da AESE, para apresentar o “Blockchain empresarial” e explicar os contornos que
esta tecnologia pode adotar, quando aplicada na resolução de problemas em indústrias muito variadas desde a
logística à saúde, passando pelas auditorias, etc. Conheça em que consiste, as valências e os desafios que levanta ao
nível dos negócios.
“A perfeição conquista‐se num caminho de imperfeição constante e na rápida correção do rumo a tomar.” Esta foi
uma das lições aprendidas por António Pires de Lima, que em “Conversas deVida” partilhou com os atuais
participantes no Executive MBA. Da Sumol, à Unicer, com uma recente passagem pelo Ministério das Finanças, numa
fase particularmente crítica para o País, Pires de Lima comentou o que considerou ser mais gratificante no seu
percurso
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Luís Capão, 13.º Executive MBA e atualmente Presidente do Conselho de Administração da Cascais Ambiente, na
sequência da passada 14.ª Assembleia de Alumni da AESE, desenvolveu o tema do Mundo 4.0 no âmbito das Smart
Cities. Em causa esteve o trabalho empreendido em Cascais, que tem implicado uma base tecnológica estruturante e
uma participação ativa por parte dos cascalenses, na melhoria da qualidade de vida oferecida aos que por lá passam
e optam por residir.
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De passagem pela AESE estiveram jovens universitários da LUISS Finance Club de Itália para uma semana
internacional intensiva de gestão, na qual puderam debruçar‐se sobre casos de empresas de referência e decidir o
que fazer nas situações dilemáticas apresentadas.
Em jeito de conclusão, damos nota de mais uma parceria que a AESE estabeleceu, desta feita com a UTAD,
Universidade de Trás‐os‐Montes e Alto Douro. A missão desta equipa de trabalho é produzir um estudo sobre a
“Criação de Valor no Setor da Vinha e do Vinho”, a fim de diagnosticar os desafios atuais e identificar as
oportunidades de negócio a explorar neste cluster, nos próximos 10 anos.

No Panorama veja notícias sobre …


Biometria: o nosso rosto digital



Como e porquê “nos espiam” os governos no Ocidente



“Falso testimonio”

Reflexões mais profundas na Documentação:


Despertar cristão na China



Pequim restringe a liberdade religiosa

DOCUMENTAÇÃO

2

