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“É verdade, o método do caso faz 
com que saibamos trabalhar em 
equipa e, quando às vezes nos 
vemos um bocadinho à toa, a troca 
das ideias faz-nos ir mais longe.”

A Summer School 
foi pensada para 
Universitários que 
pretendem ter um 
primeiro contacto com 
o mundo empresarial.

Durante duas semanas, em ambiente 
simultaneamente descontraído, mas profissional, 
os participantes serão envolvidos em áreas do 
conhecimento como:

>  POLÍTICA DE EMPRESA
>  POLÍTICA COMERCIAL E MARKETING
>  OPERAÇÕES, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
>  CONTABILIDADE E FINANÇAS
>  FATOR HUMANO NA ORGANIZAÇÃO

Decorre em período pós ano letivo, 
durante o mês de julho e permite conciliar 
um salutar convívio entre universitários 
oriundos de diferentes cursos, com 
diferentes perspetivas e formações, 
com o contacto com Professores do 
mundo académico e empresarial e a 
imersão em organizações empresariais 
compreendendo in loco o funcionamento 
das mesmas.

Constança Froes
Gestão
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“Vindo do Técnico foi uma surpresa 
muito, muito agradável - nada melhor 
do que ‘as coisas são assim e, depois 
vamos verificar, e são mesmo.”

João Moreira
Engenharia Informática

José Diogo Araújo
Energias Renováveis

“Serviu-me para ganhar as primeiras bases 
em Gestão. Para mim, também serviu 
para desenvolver muito a capacidade de 
comunicação o que vai ser muito bom para o 
futuro. Para o ano, já vou ter a minha primeira 
experiência no mercado de trabalho e estas 
valências que ganhámos vão ser muito 
importantes para entrar mais facilmente no 
mercado de trabalho.”



“Foram duas semanas mesmo 
muito trabalhosas, muito intensas, 
mas bastante produtivas, ótimas 
para o meu futuro.”

Sara Henriques
Engenharia Civil

“Somos constantemente avaliados 
e estamos sempre a aprender. 
Não é como na faculdade, em que 
chegamos ao teste e é tudo ou nada. 
Aqui é o respeito pelo outro, ficamos 
a conhecer melhor o que vamos 
encarar no futuro.”

Paulo Teixeira
Engenharia Mecânica



“Ajudou-me a ter espírito crítico, a não 
saber as coisas de uma forma muito 
linear, a duvidar sempre, a pôr imensas 
interrogações, a ver as perspetivas possíveis 
e a não ser tão preto e branco como 
normalmente é ensinado nas faculdades.”

Margarida Pinto
Gestão

A Summer School é uma 
experiência formativa baseada 
no método do caso. Criado 
pela Harvard Business 
School, o método do caso é 
um estimulante processo de 
aprendizagem e formação, vivo 
e interativo, de descoberta 
e partilha, que desenvolve a 
competência analítica.

Cada caso em análise é elaborado com base 
num problema real, semelhante ao que um 
gestor encontra na sua vida profissional, com 
complexidade, altos riscos e desafios, que 
serve de base para desenvolver as capacidades 
de liderança dos participantes, de uma forma 
prática, real e exigente, transformando técnicas e 
ferramentas em decisões.

O programa Summer School é o 
momento ideal para focar tudo o que 
é aprendido, transformando teorias, 
técnicas e experiências em decisões 
prudentes e eficazes.



“Estive aqui para aprender, o 
verão é enorme e estas duas 
semanas acho que valem imenso 
a pena. Apesar de ser muito 
cansativo, eu cresci imenso.”

Leonor Andrade
Ecnomia

O que quero fazer da minha vida e do meu 
trabalho, vai estar implicitamente relacionado com 
pessoas. Aqui na AESE estou a trabalhar essa 
vertente, a interação com as pessoas, mas também 
perceber conceitos relacionados com a Gestão, 
com a Economia, que me vão ser importantes no 
mercado de trabalho.”

Rodrigo Lousada
Engenharia Informática



Os Participantes tutorados por 
alumni da aese, antigos alunos 
da aese, que acompanharão os 
grupos durante as semanas de 
formação. Os Tutores irão ainda 
abordar com os participantes a 
gestão da carreira e conceitos 
empresariais relacionados com 
os casos debatidos em aula.

A AESE Business School, a primeira Escola de 
Direção e Negócios em Portugal, dedica-se, 
desde 1980, à formação e ao aperfeiçoamento 
dos líderes empresariais. O reconhecimento 
da escola no mundo empresarial é resultado 
de quatro princípios essenciais que norteiam a 
formação da AESE: Cultura de Aprendizagem; o 
conhecimento enraizado na realidade empresarial, 
numa perspetiva de Direção e Liderança; uma 
presença abrangente no mundo; e valores fortes, 
éticos e humanistas.

O impacto transformador nos seus mais 
de 5800 Alumni, espalhados pelos 5 
continentes, faz da AESE uma escola de 
negócios única, uma escola de Líderes 
que querem aprender, deixar a sua marca 
e transformar o mundo.



De 6 a 12 de julho, as aulas que decorrem durante a 
manhã e a tarde, serão completadas pelo estudo individual 
e em grupo dos casos que depois são discutidos na 
manhã e tarde seguintes em assembleia de participantes, 
conduzida por um Professor.
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De 13 a 18 de julho, os participantes realizarão dias 
de campo em organizações empresariais de diferentes 
setores económicos.
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Preço
Geral: 600 euros + IVA
Para filhos e netos de Membros 
do Agrupamento de Alumni dos 
Programas de formação da AESE 
o preço é de 500 euros + IVA.
Inclui documentação e catering.

Local
Edifício AESE, Calçada de Palma 
de Baixo, 12, 1600-177 Lisboa

Direção de Programa
Lúcia Vasco
Tlm. [+351] 939 880 073
lucia.vasco@aese.pt

Alojamento
O preço não inclui alojamento e 
despesas diárias. Para alojamento 
sugerimos as seguintes 
residências para universitários:
……
Residência feminina
Álamos
Alameda das Linhas de Torres, 35 
1750-139 Lisboa - Portugal
Tlf. [+351] 217 587 396 
alamos@alamoslisboa.org
……
Residência masculina
Montes Claros
Rua Vera Lagoa, 5
1600-028 Lisboa - Portugal
Tlf. [+351] 217221 000
mc@montesclaros.pt
……
Para mais informações 
agradecemos que contacte 
diretamente a residência.



AESE | Lisboa
Edifício AESE, Calçada de Palma 
de Baixo n.º 12, 1600-177 Lisboa
Tlf. [+351] 217 221 530
aese@aese.pt

AESE | Porto
Rua do Pinheiro Manso 
n.º 662, 1.12, 4100-411 Porto
Tlf. [+351] 226 108 025
aeseporto@aese.pt www.aese.pt Ed
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