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Caro Alumnus / Estimada Alumna AESE,

Os participantes nos programas da AESE têm beneficiado cada vez mais de experiências internacionais
proporcionadas pelas relações criadas entre as Escolas de Negócios associadas do IESE. Recentemente, o 43.º PADE
esteve na CEIBS – China Europe International Business School, para participar em sessões com professores de
referência. Para além disso, visitou ainda empresas sediadas em Shanghai, com boas práticas em matéria de gestão e
internacionalização dos seus produtos e serviços.
O GAIN rumou a Sevilha para uma formação intensiva no Instituto International de San Telmo, uma business school
reconhecida internacionalmente pela formação para dirigentes na área agrícola e agroindustrial.
A AESE foi anfitriã do Smart Agrifood Summit Lisbon, um evento organizado pela NAVES Venture Capital em parceria
com a INTEC e com o apoio da Startup Europe, da Comissão Europeia. Marc Vidal, especialista em Transformação
Digital, fez uma apresentação sobre “Reworking, the Future doesn’t wait”. Juan Francisco Delgado, vice‐presidente
da INTEC e organizador do Smart Agrifood Summit, deu a conhecer as oportunidades e o potencial de investimento
no setor Agrifood, a nível europeu. Houve ainda espaço para empreendedores lançarem os seus pitches. Bitcliq,
Sensefinity e Wisecrop ganharam o acesso ao Elevator Pitch do Smart Agrifood Summit em Junho, em Málaga.
O Summit Shopping, Tourism & Economy Lisbon 2018 teve o Prof. Jorge Ribeirinho Machado como moderador de
um dos painéis de empresários. "Tendências no Imobiliário Turístico e Hoteleiro" foi o tema de fundo, num encontro
que procurou valorizar a criação de riqueza aportada por cada turista.
Falar em público é uma competência que nem todos os dirigentes e executivos dominam. Na verdade, “há sempre
algo que poderemos melhorar na nossa atitude”. Isso levou Manuel Monteiro, Diretor geral da Byleman, a participar
no seminário do Prof. Paulo Miguel Martins, a par de outros profissionais que puderam através da gravação em
vídeo, constatar o aperfeiçoamento imediato das suas capacidades, alcançado ao longo do dia da formação.
O recém lançado livro “Soñando con un hospital optimista” é um guia, da autoria do Prof. José Fonseca Pires e de
Florent Amion, CEO da Vygon España, com o fito de revitalizar a humanização dos cuidados prestados. A obra foi
lançada em março, em Madrid.
O estudo da Pontualidade da AESE volta a estar na ordem do dia. O programa da RTP 2, Sociedade Civil, convidou o
Eng. José Ramalho Fontes para falar sobre o tema, tendo em contas as conclusões do inquérito realizado a dirigentes
e executivos, e novos hábitos que se têm vindo a criar nas empresas para uma gestão mais eficaz e eficiente do
tempo e da podutividade.
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No Panorama veja notícias sobre …
• Da televisão no menu ao espectador compulsivo
• Também as mães nórdicas ganham menos
• “Aporofobia, el rechazo al pobre”
• “Três Cartazes à Beira da Estrada”
Reflexões mais profundas na Documentação:
• A família, na espiral do silêncio
• Repensar a diversidade familiar
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