ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS ALUNOS DO INSEAD ENTREGA AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
AS CONCLUSÕES DA CONFERÊNCIA “PORTUGAL – LEAPING FORWARD”

O Presidente da República recebeu na passada quarta-feira, 31 de Outubro, em audiência os membros da Direcção da Associação dos Antigos Alunos
do INSEAD Portugal, com o objectivo de conhecer o trabalho da Associação e as conclusões da Conferência Portugal – Leaping Forward, promovida por
esta associação em 16 de Março passado e que reuniu membros do faculty do INSEAD com economistas e empresários portugueses de referência,
visando identificar e discutir as bases duma nova visão do desenvolvimento económico do País.
Na Conferência foram identificadas e discutidas as linhas de rumo essenciais para o desenvolvimento dum Portugal Competitivo, tendo como pano de
fundo as principais tendências da economia mundial e os traços caracterizadores e diferenciados da sociedade e economia portuguesas.
A elevada qualidade dos contributos apresentados ao longo das várias sessões da Conferência recolheu desde logo apreciações muito positivas por
parte de um grande número de assistentes, justificando a decisão da AAA INSEAD Portugal de promover a divulgação das linhas de discussão e
conclusões da Conferência Portugal Leaping Forward.
Entre outros elementos das conclusões apresentadas no referido documento, salienta-se a necessidade de se desenvolver uma visão de longo prazo
para a economia portuguesa que recolha o consenso da maioria dos agentes económicos, de se definirem estratégias de actuação baseadas nos activos
competitivos únicos do País e de se assentar a estratégia de desenvolvimento económico em soluções institucionais que proporcionem estabilidade
das políticas de desenvolvimento seguidas ao longo de vários ciclos políticos.
A Associação elaborou assim um documento de síntese contendo as principais conclusões da referida Conferência e que entregou ao Presidente da
República, o qual fez uma apreciação globalmente positiva do contributo da AAA INSEAD Portugal para o país, em particular nas vertentes da partilha
do conhecimento, do empreendedorismo e do apoio aos jovens estudantes no INSEAD.
A AAA INSEAD Portugal disponibiliza a partir desta data o documento de conclusões da Conferência no website www.inseadportugal.com
A Direcção

