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Caro Alumnus / Estimada Alumna AESE,

A cibersegurança estratégica trouxe à AESE vários Chief Security Officers para debater e partilhar boas práticas sobre
este tema cada vez mais premente nas empresas e instituições. O Contra‐Almirante António Gameiro Marques,
Diretor‐Geral do Gabinete Nacional de Segurança (GNS) e Alumnus do PADE da AESE, centrou a sua intervenção no
papel que o dirigente tem “na sensibilização para uma cultura de segurança digital”. “O Ciberespaço é um lugar de
comportamentos” e por essa razão, Gameiro Marques identifica o ser humano como a maior fragilidade no sistema.
Foram ouvidos outros responsáveis: Nuno Neves, da ANF, Lino Santos, do CNC, Paulo Moniz, da EDP, e
Marco Pereira, da Bitsight.
Leonor Beleza, Presidente da Fundação Champalimaud, foi recebida por cerca de 100 Alumnae no AESE Women
Leader’s Forum. A convidada explicou como a estratégia desta instituição de referência continua a beber
permanentemente da inspiração e do exemplo de vida do seu fundador, e como se posiciona internacionalmente,
atraindo e captando talento para a investigação e para a prática de uma medicina centrada no paciente.
O AMEG continua a todo o vapor. Pedro Neves Ferreira, Administrador da EDP Produção, e José Luis Cardenete,
Professor do IESE, trouxeram o tema da descarbonização e da transição energética para serem discutidos em
ambiente de sala com os participantes. A visita ao Terminal de Gás Natural Liquefeito da REN e à Central
Termoelétrica Sines, da EDP, foi outro dos momentos marcantes vividos pelo grupo, que consideraram a experiência
valiosa, do ponto de vista da eficiência tecnológica existente em Portugal.
No GAIN, foi a vez de António Serrado, CEO da Jerónimo Martins Agri‐business, falar aos dirigentes do setor sobre os
desafios suscitados pela complexidade do negócio agroindustrial a nível europeu, tendo em conta a reforma vigente
da Política Agrícola Comum.
Colocar a experiência acumulada ao longo da carreira ao serviço de projetos específicos que careçam de um olhar
crítico é uma perspetiva aliciante. Nesse sentido o Career Management da AESE organizou uma sessão em exclusivo
para os Alumni do Executive MBA com Maria do Rosário Carneiro, da Interim Management. Neste evento, a oradora
explicou o conceito e a mais valia desta oportunidade de valorização dos profissionais sénior, cujo conhecimento é
frequentemente desaproveitado.
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