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Caro Alumnus / Estimada Alumna AESE,
Com o início de setembro, depois do período de férias para a maioria dos leitores, recordamos o fecho do ano letivo
2017‐2018. Foi em ambiente de festa que terminou o 16.º Executive MBA. Entre as felicitações aos finalistas e os
agradecimentos à Escola e às Famílias, muitas foram as palavras que sobressaíram nas mensagens partilhadas.
Fernando Pinto, Senior Advisor to the Board of TAP Air Portugal, dirigiu‐se a todos dando conta da importância da
motivação, comunicação e perseverança, num tempo em que as empresas precisam cada vez mais das pessoas e da
capacidade de se reinventarem.
42 universitários de 6 países foram recebidos na AESE para o programa Summer School. Aos portugueses juntaram‐
se universitários vindos do Brasil, França, Itália e Reino Unido, à procura de uma aproximação ao ambiente
corporativo, que lhes permitisse ganhar mais capacidades de ingressar no mercado de trabalho. Esta experiência
saldou‐se de grande valor para os participantes que concluíram a formação com grande entusiasmo.
O 67.º e 68.º PDE chegaram ao fim, a 17 de julho, no Porto, e a 18, em Lisboa. Das várias sessões decorridas em sala
de aula e dos muitos debates suscitados, destaca‐se a visita do 68.º PDE à Fisipe. Esta saída conjunta foi organizada a
pedido dos participantes, empenhados no estudo do caso e no conhecimento in loco de como a empresa tem
desenvolvido as suas operações até ao momento. Sandra Domingues, Diretora de Gestão de Projeto "Cogeneration
Manager" da FPT Energia e Ambiente, sublinha o que esta visita lhe aportou, por lhe ser particularmente caro o tema
da implementação de medidas de eficiência energética.
A dupla Daniel Marça e Luís Amado, do 14.º Executive MBA AESE, sagraram‐se vencedores no 2.º Torneio de Padel
dos Alumni da AESE. Foi mais um momento de convívio e lazer entre os Alumni que aproveitaram esta possibilidade
para praticarem um desporto que tantos adeptos tem conquistado nos últimos tempos.
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Francisco fala da família, sem papéis
Brincar é algo muito sério
Holanda: espaços livres do fumo da cannabis
A sociedade francesa quer cautela em temas bioéticos
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Como educar filhos amáveis
Para ter uma boa autoridade
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