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Caro Alumnus / Estimada Alumna AESE,
Ser um Chef com estrelas Michelin é já de si um ponto incontornável no curriculum de José Avillez. Porém, o seu
nome está associado a um Grupo de restauração que cresce a olhos vistos, fruto da sua paixão pela cozinha. O
Alumnus do GMP da AESE foi o orador convidado do Breakfast Seminar para Alta Direção. Após a sua apresentação
informal e intimista, José Avillez respondeu às questões que a audiência de Alumni PADE e dos seus amigos tinha
para lhe fazer.
Casos de sucesso como este inspiram dirigentes e executivos, pelos resultados alcançados e pelo índice de felicidade
sentido pelos líderes e pelas suas equipas. Paulo Simões, Core member de Leadership Strategy Services Practice da
Egon Zehnder, esteve na AESE num encontro sobre Career Management para destacar os indicadores a ter em conta
na hora de construir uma carreira com propósito e retorno.
A AESE Porto recebeu recentemente Pedro Afonso, da AXIANS PORTUGAL e da VINCI ENERGIES, para uma sessão de
continuidade sobre a Transformação digital. Neste encontro deixou claro que no contexto digital, é necessário ter a
consciência de que “os relacionamentos são mais importantes que as realizações” na medida em que “todas as
pessoas que são agentes de mudança.”
À procura de conhecimentos de gestão que permitam alavancar os negócios no setor agroindustrial e alimentar,
estiveram os Alumni do 4.º GAIN. Conheça as expectativas e o feedback de Gonçalo Albino, da Carnalentejana, na
reta final desta aventura onde encontrou uma rede de colegas e de potenciais parceiros de negócio.
A experiência de formação num contexto internacional tem sido um fator crítico na estratégia da AESE. Desta feita,
alunos da Sorbonne foram recebidos em Lisboa para experienciar o Método do caso e a realidade económica
portuguesa. Os participantes visitaram o Banco Alimentar e contam como isso os impactou.

No Panorama veja notícias sobre …





Transtornado por jogar
Os direitos individuais vão matar a liberdade?
“Gente casi perfecta”
“Eu, Daniel Blake”

Reflexões mais profundas na Documentação:


Ter filhos, a melhor defesa da identidade
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