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Caro Alumnus / Estimada Alumna AESE,
A Inteligência Artificial está a impactar várias áreas de negócio e a atividade comercial não lhe é alheia. O Prof. Iñigo
Gallo do IESE, esteve recentemente na AESE para falar com os Alumni sobre este tema, fazendo a distinção entre: a
digitalização dos processos e a digitalização das comunicações. Como as empresas tendem a comportar-se e o retorno
que poderão vir a alcançar numa relação B2B e B2C foram algumas das questões trabalhadas durante a sessão.
Interagir com eficácia é um desejo comum, que se almeja quer na vida pessoal quer na profissional. O Prof. João
Martins da Cunha, da AESE, conduziu a 1.ª edição do short program sobre como fazê-lo com competência e o resultado
foi um êxito. “O bom domínio das técnicas é, em muitos casos, decisivo para o sucesso das relações no mundo laboral,
pessoal e na comunidade como um todo!", concluiu Paulo Rocha, Diretor do AEGON Santander Portugal e participante
nesta formação.
A AESE recebeu ainda a International Week da Sorbonne Business School da IAE Paris. Esta parceria que se tem
consolidado ao longo dos anos, mostra vitalidade a avaliar pelo testemunho da participante Laetitia Vielvoye e do
Professor Olivier de la Villarmois, Professor do IAE, responsável por acompanhá-los nesta experiência imersiva:
“Somos uns sortudos por termos vindo aqui!”.
O 44.º PADE da AESE foi recebido pelo Cônsul Geral de Portugal em Xangai, a par de outras personalidades com cargos
públicos e empresariais, no decurso da semana imersiva na China. As sessões decorreram na CEIBS, complementadas
com visitas a empresas sediadas localmente e que são uma referência no mundo dos negócios, a nível internacional..

No Panorama 741 veja notícias sobre …
•
•
•
•

Les Antigones, a favor da mulher
Que se passa na esquerda com o aborto?
“33, El Musical”
“O Cavalheiro com Arma”

Reflexões mais profundas na Documentação 741:
•
•
•

Pobres em Espanha, nem tantos nem tão poucos
Reino Unido: Pobres devido a custos inevitáveis
França: Quem se considera pobre?
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