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Caros Sócios,

Esta é a primeira Newsletter, que espero de
muitas e pretende comunicar com todos os
sócios sobre a vida da Associação.

segundo semestre avançaremos com as
outras linhas do programa que propusemos,
onde se destaca:

No primeiro semestre deste ano, demos
início a um retomar das atividades da APM
que se basearam em três vetores principais:
reorganização interna com a reformulação
do site, que já esta online, e a reorganização
da lista de associados bem como a aposta
no LinkedIn, onde já temos cerca de 1100
contactos, assim como na realização de três
jantares debate, bem como na realização
Protocolos e parcerias com Teatro Nacional
S. João, Associação Antigos Alunos da FEP,
Porto Business School, etc., e outras
organizações que prosseguem os nossos
objetivos.
A relevância dos gestores enquanto agentes
de desenvolvimento numa sociedade
moderna é determinante para que as
empresas e as organizações cumpram o
crescimento económico que tão importante
é para o futuro de Portugal e por isso, no

Ciclo Tradição com Inovação
Analisaremos neste ciclo casos de Sucesso de
Empresas Portuguesas tradicionais que
tiveram a capacidade se adaptar com
Inovação aos Novos Mercados
Continuação Jantares Temáticos
Preparação de um Congresso de
Marketing a realizar em 2015
Desenvolvimento Projecto Management
Coaching
Projecto que pretende criar uma bolsa de
Gestores que disponibilizem tempo para
apoiar Jovens Licenciados no seu início de
carreira.

Esperamos também Vossas
participação, até breve,

notícias

e

Prof. Dr. Joaquim Borges Gouveia,
Presidente da Direção Nacional da APM

Prof. Dr. Jorge Farinha, Prof. Dr. Borges Gouveia, Dr. Mira Amaral e Dr. Fernando Reis

Siga-nos no LinkedIn
pt.linkedin.com/in/apmanagement/

Faça-se Sócio
Preencha a proposta de adesão
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PROTOCOLOS
NOVOS PARCEIROS

INICIATIVAS
JANTARES DEBATE

Com o objetivo de alargar os benefícios aos
seus sócios, nos últimos meses, a APM
elaborou protocolos com diversas entidades:

Durante o 1º semestre de 2014, a APM
organizou 3 jantares debate que reuniram
cerca de 180 participantes. Os debates foram
presenteados com influentes oradores:
Prof. Dr. Borges Gouveia, a 21 de Janeiro
lançou o debate sobre os “Caminhos do
Futuro - Horizonte 2020”
Dr. Mira Amaral, a 24 de Fevereiro discursou
sobre o tema: “Os desafios para a
reindustrialização de Portugal”
Prof. Dr. Emídio Gomes, dia 26 de Maio, foi o
principal orador da conferência intitulada
“Um norte mais competitivo”.

Novas iniciativas e actividades estão previstas para Setembro e em breve serão anunciadas

TRADIÇÃO COM INOVAÇÃO
Analisaremos neste ciclo casos de Sucesso de Empresas Portuguesas Tradicionais que tiveram a
capacidade se adaptar com Inovação a Novos Mercados. Através de jantares debate, formações e
conferências, reunindo carismáticas empresas, esta iniciativa pretende disseminar as formas de
Inovação que são praticadas por empresas Tradicionais.

LANÇAMENTO DE WEBSITE
www.apm.com.pt
Com o apoio do novo portal, a Associação
Portuguesa de Management ambiciona
promover a reflexão estratégica da
Gestão.
Desenvolvendo
redes
de
conhecimento entre os membros e
promovendo eventos de Gestão.

IMPRENSA
Presidente da APM, Prof. Borges Gouveia em
entrevista ao Jornal de Negócios

“Os gestores pecam porque não
são capazes de montar uma
estrutura e de delegar”

O presidente da APM defende que o
importante é ter “portugueses bem formados
e acredita que os jovens gestores que
emigraram "voltarão se o país abrir
oportunidades". Nesta entrevista aponta ainda
debilidades à gestão nacional.
Conheça aqui na íntegra
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