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Parceria:



O Programa para Empresas Familiares – Construir o futuro – constitui uma 
oportunidade única de fazer um diagnóstico à situação da sua empresa familiar, 
refletindo, de forma sistemática e bastante completa, sobre o modo como 
estão a ser cuidados aspetos críticos para o legado da empresa, como sejam 
a continuidade e os momentos de transição, a estratégia de crescimento, a 
comunicação e as relações com a família.

Com este programa será possível 
expandir o conhecimento sobre 
empresas familiares bem-sucedidas, 
melhor compreender e navegar os 
desafios específicos e problemas 
críticos das empresas familiares e refletir 
sobre a sua própria empresa familiar e a 
sua própria família empresária.



O objetivo do programa passa por juntar todos como grupo intergeracional 
para fazerem uma autoavaliação da situação da sua empresa, 
especificamente no seu contexto e diversidade, numa perspetiva de 
levantamento, análise, comparação e melhoria da situação existente, 
definindo em conjunto um plano para o futuro.
Destina-se a Altos Dirigentes de Empresas Familiares que sejam proprietários 
ou gestores e a todos os membros da família proprietária mesmo que não 
tenham participação ativa na gestão.



O programa assenta em módulos independentes 
de um dia, a decorrer no prazo total de 3 meses, 
para que todas as matérias específicas das 
empresas familiares sejam abordadas e analisadas.

O dia a dia de 
uma empresa familiar

Serão abordados 
temas como o governo 
da empresa familiar; 
a separação entre 
propriedade e gestão e 
separação entre família 
e gestão; a questão da 
pertença à gestão como 
um direito/obrigação 
inalienável; o nível de 
formalização da presença 
da família, a competência e 
a formação; a importância 
ou não do gestor externo à 
família e a sua presença na 
organização; a distribuição 
de dividendos.

O desafio 
da comunicação

Explora o tema da 
comunicação, a vantagem 
competitiva que representa 
e os desafios que coloca 
às empresas familiares. 
Genericamente, será 
analisada a comunicação 
com os media, em público, a 
comunicação intraempresa 
e a comunicação na 
Família. Em concreto, neste 
último ponto, focar-se-á a 
comunicação como fator 
estratégico no binómio 
família/empresa.

Empreendedorismo

Como se consegue 
manter vivo o espírito 
empreendedor de geração 
em geração. Qual o papel 
do empreendorismo na 
revitalização do negócio. 
Metodologias disponíveis 
para potenciar e integrar 
iniciativas empreendedoras.

O acordo de família. 
Um sistema em 
construção

Atendendo aos trabalhos 
efetuados nos módulos 
anteriores serão analisados 
os diferentes componentes 
do acordo de família como 
forma de prevenção de 
conflitos. Como gerir as 
expectativas das diferentes 
gerações. O que se pode, se 
deve e se não deve incluir 
num acordo de família. 
A questão da liderança 
familiar, a responsabilidade 
social, as motivações e a 
questão ética.

Questões financeiras, 
o financiamento 
e o capital

A integração ou não de 
futuros negócios que 
surjam a partir de dentro da 
empresa ou de algum dos 
elementos da família.
A questão do direito de 
opção. Como avaliar o 
crescimento da própria 
empresa e as suas 
necessidades financeiras. 
A família como fonte de 
financiamento da empresa. 
As operações de fusão, 
aquisição e cisão como 
forma de continuidade.

A continuidade numa 
empresa familiar

A sucessão e a continuidade 
nas diferentes gerações. 
O valor e o perigo de um 
período de prova fora da 
empresa. Como tratar a 
dualidade família e empresa 
e as suas diferentes 
relações.



Pedro Alvito

Professor de Política de Empresa.
Licenciado em Administração e Gestão 
de Empresas pela Universidade Católica 
Portuguesa tendo sido durante vários anos 
assistente das cadeiras de Contabilidade, 
Sistemas de Informação de Gestão e 
Matemáticas Financeiras, tendo mais 
recentemente lecionado Processos de 
Internacionalização em vários Programas 
de Executivos. Concluiu o PADE na AESE 
tendo anteriormente efetuado várias 
formações em universidades portuguesas 
e estrangeiras nomeadamente na área da 
Internacionalização no IMD em Lausanne.
Foi durante 13 anos Administrador do 
grupo Logoplaste responsável pelas áreas 
financeira, comercial, recursos humanos, 
sistemas de informação e internacional. 
Foi também administrador da Logoplaste 
em Espanha, França, Inglaterra, Alemanha 
e Brasil tendo desenvolvido actividades 
de exploração na Suíça, Áustria, Holanda, 
Bélgica, Rússia e Argentina.

Fátima Carioca

Dean da AESE e Professora na área de 
Fator Humano na Organização.
Doutorada em Gestão (DBA) pela 
Manchester Business School – Universidade 
de Manchester, licenciou-se em Engenharia 
Eletrotécnica pelo Instituto Superior 
Técnico em 1981 e concluiu o mestrado em 
Engenharia de Sistemas e Computadores 
em 1985, pela mesma Universidade. É 
mestre em Matrimónio y Família pela 
Universidade de Navarra.
Durante cerca de 20 anos, desenvolveu 
tarefas de Engenharia de Software e 
Gestora de Projetos e de Área de Negócios 
na Edisoft – Empresa de serviços e 
desenvolvimento de software, tendo sido 
ainda Gestora de Recursos Humanos, 
Qualidade e Formação. Foi membro do 
Comité de Ética Empresarial.

Carlos Folle

Professor de Política de Empresa.
Tem um Ph.D. em Gestão, pelo IESE 
Business School, da Universidade de 
Navarra. Tem um MBA pela Cranfield 
School of Management (Reino Unido). 
Participou em várias formações, 
nomeadamente, no Colóquio Global sobre 
Aprendizagem Centrada no Participante 
(GloColl), na Harvard Business School.
É professor de Gestão de Negócios, 
Política e Gestão de Empresas pela Family 
Business IEEM, School of Business da 
Universidade de Montevidéu, Uruguai. É 
Visiting Professor em várias escolas de 
negócios da América Latina e da Europa, 
como é o caso da AESE.

Marta Elvira

Professora de Gestão Estratégica e 
Gestão de Pessoas em Organizações do 
IESE Business School, titular do Cadeira 
de Family-Owned Business, e membro 
da Comissão Executiva do IESE Madrid. 
Foi Professora da Cadeira Puig Global 
Leadership Development
reitora associada do programa de 
Investigação e Doutoramento do IESE.
A Prof. Elvira tem dois interesses de 
investigação dominantes – o campo 
das desigualdades sociais e do 
desenvolvimento do capital humano e 
a forma como as Empresas Familiares 
atuam como motores económicos através 
dos seus processos ambientais, sociais e 
de governação, com ênfase no emprego, 
diversidade e digitalização. A Prof. Elvira 
recebeu subvenções do Programa 
Marie Curie da Comissão Europeia e do 
Ministério da Inovação espanhol para o 
financiamento destes projetos.

PROFESSORES



AESE BUSINESS SCHOOL

ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS FAMILIARES

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; Conhecimento enraizado na realidade 
empresarial numa perspetiva de Direção e Liderança; Presença abrangente no mundo; e Valores 
fortes, éticos e humanistas. O impacto transformador nos seus mais de 7800 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.
A estreita colaboração entre a AESE e o IESE Business School e as mais de 22 escolas internacionais 
da rede traduz-se no intercâmbio de professores, na elaboração de casos e projetos de investigação 
e na realização conjunta de iniciativas e programas de formação de Executivos.

A Associação das Empresas Familiares (EFs) é uma associação privada, sem fins lucrativos, criada 
em 1998. Surge com o objetivo de promover e representar as Empresas Familiares na economia, 
melhorar a sua gestão e prepará-las para os desafios. A Associação tem vindo a assumir um papel 
de consciencialização da opinião pública para a importância das Empresas Familiares como pilar da 
economia portuguesa.
A Associação apoia os seus associados ao nível da formação, dinamização e inovação, como também 
criação de valor com uma rede de consultoria em serviços especializados. Ao longo de 20 anos de 
existência tem vindo a promover eventos, congressos, seminários, conferências, cursos e workshops. 
Integra, também, programas de intercâmbio de estágios entre Empresas Familiares.



Lídia Tarré
Gelpeixe

Este programa proporcionou-
-nos um espaço para estarmos, 
os membros da família e 
também entre gerações, 
para criarmos uma base 
de linguagem similar e para 
conseguirmos, em conjunto, 
num espaço neutro, chegar 
mais longe.

José Luís Simões
Grupo Luís Simões

Este programa da 
AESE Business School 
é para nós, a criação 
de valor sustentável.

Raquel Faria
Grupo Farmácias  
Barreiros Faria

O programa faz-nos refletir 
sobre os problemas e desafios 
com que nos deparamos e o 
que conseguimos antecipar 
para preparar o futuro da 
nossa empresa.

Frederico Barreira 
Grupo CAMAR

O programa foi experiência 
diferente do dia-a-dia, o que 
nos permitiu fugir à rotina diária, 
para aprender, partilhar e 
também ouvir a experiência das 
outras empresas familiares que 
realizaram o programa.



PREÇO 
€ 2500 +IVA: por participante.
€ 1800 +IVA: Associados da Associação 
de Empresas Familiares e Alumni AESE.

CALENDÁRIO 2022

Existem condições para várias inscrições 
por família/empresa.
O preço inclui documentação, material de 
apoio, catering e estacionamento.
Em caso de interrupção forçada do 
Programa, a AESE está preparada para o 
cumprir, com as necessárias adaptações.

Através do selo da APCER Escola Covid-Safe, a AESE assegura 
todas as normas e distâncias necessárias para garantir uma excelente 
experiência aos participantes, com tranquilidade e segurança.

* Presencial - dia completo.
** Online - manhã.

MAR ABR
04 * 01 *

11 * 08 *

18 **

25 **
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EMPRESAS PATROCINADORAS DA AESE:

Em caso de interrupção forçada dos 
Programas, a AESE está preparada para o 
cumprir, com as necessárias adaptações. 

www.aese.pt

#aesebschool
#readytolearn

Graça Sousa Pinto
gracaspinto@aese.pt
T (+351) 217 221 530

Se procura uma formação adaptada 
aos desafios da sua carreira, ou às 
necessidades da sua equipa e empresa, 
para mais informações contacte:


