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Caro Alumnus / Estimada Alumna AESE,

A 3.ª edição do Portugal eHealthcare Summit realizou-se de 19 a 22 de março de 2019. O Prof. José Fonseca Pires foi
um dos oradores convidados, cabendo-lhe a tarefa de desenvolver o tema da “Liderança e retenção de talentos”.
“As Finanças vistas sob a ótica do Conselho de Administração” colocou os Alumni da AESE perante o Prof. José Luis
Suárez, atual Dean do IESE Business School. Nesta sessão de continuidade, o Professor fez saber que a coragem é um
dos fatores críticos de um conselheiro, quando a missão passa por decidir quais as medidas a tomar com repercussão
para o futuro e a sustentabilidade de uma empresa.
Num processo de Fusões e Aquisições, há que saber aproveitar as oportunidades. Para despertar a atenção de
dirigentes e executivos para os potenciais caminhos na gestão das pessoas particularmente neste contexto, a AESE
convidou o Prof. Guido Stein. O Professor do IESE alertou para o valor acrescentado que esta mudança pretende
aportar, o foco no alinhamento estratégico e no cuidado a ter com os colaboradores que se mantêm ou que sairão da
empresa.
Os participantes do GAIN, dirigentes do setor agrícola e agroindustrial, receberam o CEO da Cerealto Siro Foods. Luís
Angel López sublinhou a importância de se apostar num posicionamento com uma oferta diferenciadora a fim de
garantir a competitividade do negócio, não só no mercado nacional, mas também internacional.
Para fechar o Correio da AESE, deixamos a sugestão de leitura do Prof. Pedro Pimentel. "Finance for Managers"
redigido pelo Eduardo Martinez Abascal, do IESE Business School, é um livro que apesar de “curto", apresenta um
conteúdo muito rico, a nível do domínio da linguagem financeira e da utilização dos dados para a tomada de decisões
mais sustentadas e eficientes.
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