
A Powercoaching acaba de assinar um 
acordo de cooperação com ESCP Europe, 
a mais antiga escola de negócios do mun-
do. A partir de agora a ESCP passa a estar 
representada em Portugal, o que vai facili-
tar o acesso por parte dos gestores portu-
gueses e dos países lusófonos.

A oferta desta conhecida escola de ne-
gócios em Portugal irá ter como progra-
mas principais o “General Mangement 
Program”, programa de desenvolvimento 
de gestores com 180 h (10 meses) que se 
desenvolve no Campus de Madrid e valida 
os seus nove módulos obrigatórios com o 
Executive MBA e o  Executive MBA – o 
programa mais emblemático, que está en-
tre os 15 melhores do mundo, segundo o 
ranking 2015 do “Financial Times”.

Também passa a estar disponível o pro-
grama EMIB - 100% online, com três cer-
tifi cações (Expert, Specialist, Master), que 
utiliza a metodologia learning by doing.

A Powercoaching e a ESCP Europe irão ain-
da disponibilizar em parceria às empresas e aos 
executivos portugueses e lusófonos programas 
“In Company” feitos à medida, onde cada 
uma das entidades contribuirá dentro da sua 
área de especialidade com as mais inovadoras 
metodologias e os melhores profi ssionais, por 
forma a desenhar um puzzle de soluções ideal 
para os programas corporativos.

“A nossa missão é a de apoiar líderes e 
organizações a desenvolverem todo o seu 
potencial, num alinhamento claro entre as 
pessoas e os negócios. A confi ança deposi-

tada em nós pela ESCP Europe representa 
um enorme orgulho para toda a equipa, 
que assumimos a grande responsabilida-
de de sermos um parceiro dinâmico e pro 
ativo .” – disse à “Vida Económica” Sérgio 
Almeida, fundador e CEO da Powercoa-

ching.
Segundo Javier Tafur, director ESCP 

Europe – Campus Madrid, o que levou a 
avançar com este protocolo foi a confi ança 
no parceiro português e a complementa-
ridade das ofertas. “Consideramos que a 

Powercoaching não só pode ser um mag-
nífi co embaixador da nossa Escola em Por-
tugal, como também um “partner” com o 
qual se pode codesenhar e partilhar con-
juntamente os programas à medida para as 
empresas”- acrescentou.

ACORDO COM A POWERCOACHING ABRE AÇÕES A GESTORES PORTUGUESES E LUSÓFONOS

Primeira escola de negócios do mundo 
inicia atividade em Portugal

O Azeite Oliveira 
Ramos Premium Ex-
tra Virgem nasce no 
coração do Alentejo, 
nos olivais de Estre-
moz. Numa pai-
sagem em que se 
misturam vinhas 
e oliveiras, lá para 
Outubro, trocam-
-se os cânticos da 
vindima pelos da 
apanha da azeitona.

As oliveiras são 
varejadas, num ri-
tual que se repete, 
ano após ano. 

Assim que entra 
no lagar, a azeito-
na, ainda verde, 
é laborada por 
métodos tradicio-
nais, com extração 
a frio. Com um 

rendimento baixo, mas uma boa 
qualidade, consegue-se obter um 
azeite dirigido ao segmento alto 
do mercado. 

O azeite é com-
plexo, fresco, equili-
brado, bastante fru-
tado de azeitonas, 
fundamentalmente 

verdes, com no-
tas marcadas de 
verde folha de 
oliveira, erva e 
casca de bana-
na verde, e no-
tas suaves de 
maçã, ligeira a 
medianamente 
amargo, ligeira-
mente picante, 
com um fi nal de 
boca persistente, 
marcado de fru-

tos secos.

A zona das Avenidas Novas, 
que está a ser alvo de uma pro-
funda requalifi cação do espaço 
público no âmbito da interven-
ção no chamado Eixo Central, 
vai contar com um novo projeto 
residencial, que promete distin-
guir-se pela sua contemporanei-
dade, inovação e sofi sticação. 
Trata-se do Nouveau Lisboa, 
localizado na avenida de Berna, 
junto à esquina com a avenida da 
República e a poucos minutos a 
pé do Campo Pequeno, da Gul-
benkian e do El Corte Inglés.

A venda dos 21 apartamentos 
que constituem este novo em-
preendimento — construído de 
raiz e cuja estrutura de promoção 
e desenvolvimento é composta 
pela Dona Empreendimentos, a 
Leão Engenharia e SQ+ Arqui-
tectos Associados, empresas bra-
sileiras com 40 anos de história 

— está a cargo da JLL/Cobertura, 
que detém uma vasta experiência 
na comercialização de projetos 
imobiliários residenciais para o 
segmento médio/alto e alto. 

 “Além da centralidade da sua 
localização, o Nouveau Lisboa 
tem como argumento de venda 
uma forte aposta na diferenciação 
quer a nível estético quer funcio-
nal, mas também de integração 
de valências que não são muito 
comuns no centro de Lisboa. 
Obviamente que é sempre um 
bom ativo de rendimento, dadas 
as suas qualidades intrínsecas e 

a própria conjuntura que torna 
Lisboa cada vez mais apetecível 
para visitar e investir em imobi-
liário, mas é também um produ-
to para quem procura desfrutar 
da sua casa, com um conforto e 
uma sofi sticação ímpares”, co-
menta Patrícia Barão, “head of 
residential”.

Uma das marcas distintivas do 
Nouveau Lisboa será a sua fachada 
dinâmica, que promete surpreen-
der graças ao seu aspeto visual que 
muda de acordo com a abertura 
ou fecho das janelas e com a ilu-
minação, apostando-se no recurso 
ao vidro e ao alumínio amadeira-
do como materiais de eleição.

Com uma oferta que se divide 
entre 13 apartamentos de tipolo-
gia T2, sete T3 e um T1, o Nou-
veau Lisboa apresenta materiais e 
acabamentos de elevada qualida-
de e modernidade. 

João Portugal Ramos aposta 
na produção de azeite 
com métodos tradicionais

Nouveau Lisboa alarga oferta 
nas Avenidas Novas 

EMPRESAS
João Portugal Ramos lança espumante premium
Em perfeita sintonia com a estação, João Portugal Ramos acaba de lançar um novo espumante 
premium da sua marca mais prestigiada do Alentejo. O Marquês de Borba Bruto Natural é 
um Doc Rosé que combina as castas Pinot Noir, Touriga Nacional e Aragonez. P PVP reco-
mendado é de J12,49,
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JLL/Cobertura 
comercializa 21 
apartamentos 

O Azeite Oliveira 
Ramos Premium Ex-
tra Virgem nasce no 
coração do Alentejo, 
nos olivais de Estre-
moz. Numa pai-
sagem em que se 
misturam vinhas 
e oliveiras, lá para 
Outubro, trocam-
-se os cânticos da 
vindima pelos da 
apanha da azeitona.

As oliveiras são 
varejadas, num ri-
tual que se repete, 

Assim que entra 
no lagar, a azeito-
na, ainda verde, 
é laborada por 
métodos tradicio-
nais, com extração 
a frio. Com um 

rendimento baixo, mas uma boa 
qualidade, consegue-se obter um 
azeite dirigido ao segmento alto 
do mercado. 

O azeite é com-
plexo, fresco, equili-
brado, bastante fru-
tado de azeitonas, 
fundamentalmente 

verdes, com no-
tas marcadas de 
verde folha de 
oliveira, erva e 

marcado de fru-
tos secos.

Francisco Egaña (ESCP Europe)  e Sérgio Almeida (Powercoaching) subscreveram o acordo de cooperação para início das atividades. 
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