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Paulo Camacho

O professor Raul Diniz madei
rense presidente emérito da AESE
Escola de Direcção e Negócios foi
agraciado esta terça feira com a Or
dem da Instrução Pública por parte
do Presidente da República Cavaco
Silva
Para a AESE a primeira business
school em Portugal fundada em
1980 fruto de uma iniciativa da as
sociação de Estudos Superiores de
Empresa esta comenda honra a de
dicação e o serviço prestado por
Raul Diniz à sociedade portuguesa
pelos altos serviços prestados à
causa da educação e do ensino
Esta distinção constitui mais um

reconhecimento público e um
agradecimento pelo trabalho e
pela vida do professor Raul Diniz
com quem na AESE os professo
res e os participantes têm tido o
privilégio de aprender conviver e
viver na primeira pessoa
Raul Diniz nasceu no Funchal a
19 de maio de 1940 É licenciado
em Direito pela Universidade de

Política

S/Cor

Coimbra realizou o SPSN
ciação Estratégica no Setor Público
na John F Kennedy School of Go
vernment Harvard Univ e o PADE
Programa de Alta Direção da AESE
Entre o seu vasto currículo conta
se por exemplo a frequência de
um programa doutoral em Filosofia
da Ação e Direção de Organiza
ções na Universidade de Navarra e
de ter sido professor convidado da
Universidade Nova
Raul Diniz é atualmente professor
de Comportamento Humano na
Organização e Ética
É um reconhecido orador tendo
participado em numerosas confe
rências seminários e fóruns tanto a
nível nacional como internacional
sobre o Comportamento Humano e
a Ética aplicada à gestão

