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AESE lança formações
para os antigos alunos
Alumni da AESE dão workshops para ajudar antigos alunos a desenvolver os seus projectos

Compreender aim
portância dacomu
nicação interna e ex
terna para melhor

gerir o seuimpacto
junto dosstakeholdersna interligação com o plano es

tratégico dos negócios e na criação
da reputação factores determinan
tes para o sucesso das organizações

Éeste o mote para o arranque de
uma série de workshops que os an
tigos alunos da AESE estão a organi
zar para se ajudaremuns aos outros a
desenvolver e implementar os seus
próprios projectos
A iniciativa a que os alumni de

ram o nome de Link @AESE e que
decorre da Assembleia de Alumni da

AESE subordinada ao tema De Por
tugal para o Mundo Roteiros de cres
cimento terá para já três sessões a
de hoje sob o tema Comunicação
Organizacional e outras duas a rea
lizar ao longo do segundo semestre
Os temas das próximas sessões

ainda estão sob consulta decorrentes
da Assembleia da AESE mas a ideia
mantém se os workshops serão da
dos por antigos alunos com vasta ex
periência nos temas seleccionados
realizam se ao final da tarde com a
duração de meio dia e oferecem a
possibilidade de consultadoria de
pendendo do projecto em causa
A sessão de hoje terá Luís Roberto

presidente da fundação BP e Vera

Norte directora de comunicação do
cluster sul da Europa da Tetra Park
como consultores evai dar início a um

conjunto de sessões em que os Alum
ni se propõem debater em pequenos
grupos soluções aplicadas à realidade
das empresas dos participantes com
base na experiência de cada um e
orientados pelos moderadores com o
objectivo de encontrar as melhores
abordagens para cadacaso
Os Alumni AESE inscrevem se

mediante divulgação enviada pelo
Agrupamento de Alumni da AESE
Joana Moura
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