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Caro Alumnus / Estimada Alumna AESE,
A European Banking Authority (EBA) tem empreendido medidas rigorosas para um melhor Governo interno das
Instituições Financeiras. Por se tratar de um tema que impacta de sobremaneira a atividade do setor, a PwC e a AESE
organizaram um encontro com alguns dos agentes principais da banca. Luís Costa Ferreira, Diretor do departamento
de Supervisão Prudencial do Banco de Portugal, enquadrou o tema à luz das mais recentes alterações aos
procedimentos. Pedro Cerqueira Machado, do Banco de Portugal, moderou o painel constituído por: Luísa Xavier, da
Caixa Económica Montepio Geral; José Pessanha, do Millennium BCP; e Nélson Martins, do Novo Banco. Coube‐lhes
a tarefa de darem a conhecer de que forma os Bancos estão a aplicar as novas diretrizes em Portugal.
A “Valorização das pessoas no Sistema de Saúde em Portugal” foi a matéria desenvolvida pelo Prof. José Fonseca
Pires, orador convidado na Convenção Nacional de Saúde, no dia 6 de junho, na Culturgest. A AESE também recebeu
em Lisboa, José Martins Nunes, 1.º Presidente do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra e 27.º PADIS, para
apresentar o seu livro “Uma Missão Saúde”, cuja mensagem principal assenta no propósito de uma vida dedicada à
medicina, pautada por valores humanistas.
Saber negociar é imprescindível, a nível pessoal e profissional. Os Professores Agustín Avilés e João Martins da Cunha
estiveram com mais um grupo de dirigentes e executivos empenhados em aprender a fazê‐lo com excelência. “O
Seminário condensa os principais conceitos e técnicas de negociação, desde as mais simples e lineares, até a algumas
mais evoluídas e de multivariáveis, sendo uma excelente ferramenta para o dia a dia de qualquer organização”. Saiba
o que pensam alguns dos participantes sobre esta formação.
O 10.º PADE da ASM de Angola teve a sua semana internacional europeia, dividida entre a AESE em Lisboa e o IESE
em Madrid. O saldo foi muito positivo, tendo encontrado entre os Professores, o Método do Caso e a visita às
empresas locais fatores de sucesso nesta experiência que tornou o grupo ainda mais coeso.
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