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As ideias
dos líderes
para o país



As ideias dos
líderes para o país

Adrian Bridge
Portugal, a lagarta que se transformou

numa maravilhosa borboleta

António Rios de Amorim
Ambição, criatividade, inovação,

sustentabil idade e internacionalização

António Mexia
Uma nova história para o crescimento

António Horta Osório
Projetar o futuro de Portugal

António Portela
Aposta na inovação e qualificação

de recursos humanos

António Ramalho
Crescimento convergente

Carlos Gomes da Silva
Investir nas pessoas, crescer com elas

Isabel Furtado
Mudar as leis da aprendizagem

Isabel Mota
Ousar crescer e inovar de forma sustentável

Maria Celeste Hagatong
Exportar mais e para mais destinos

Miguel Almeida
Portugal a crescer? Só com

planeamento, eficiência e foco

Paula Amorim
Reformar para crescer

Paulo Fernandes



Portugal tem de mudar de paradigma

Paula Panarra
O poder democratizador das novas tecnologias

Pedro Castro e Almeida
Os desafios da natalidade e do talento

Pedro Norton
É o clima, estúpido

Pedro Soares dos Santos
É preciso promover uma cultura de meritocracia

Rodrigo Costa
Apoiar pessoas e projetos alinhados

com o que queremos construir

As propostas das
escolas de negócios

AESE BUSINESS SCHOOL
"Who the heck is Paul?"

Católica do Porto Business School
Um mar esquecido pela economia

ISCTE Business School
O crescimento de que precisamos

ISEG - Lisbon School of Economics
and Management

Gerar conhecimento, criar inovação e escalar

Nova School of Business & Economics
Queremos ter um ensino superior de qualidade ou

continuar na cauda da Europa?

Porto Business School
Talento, l&D e Inovação



O debate com os
alunos e Deans

Vistas curtas não deixam
a economia ir mais longe

O Negócios juntou os alunos de seis business school
e os respetivos "Deans" para refletirem sobre a

forma de pôr a economia portuguesa a crescer mais.
Num ponto todos tiveram de acordo, falta o motor

das mudanças estruturais que são capazes de tornar
o país mais competitivo.


