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"Em duas décadas do século XXI, a pandemia da Covid-

Uma Universidade
que “faz escola”, fazse de pensamento
livre e inovador,
plural,
da Economia à
Gestão, com debate
informado e com uma
profunda e genuína
preocupação com a
contextualização
social das
grandes decisões
individuais,
empresariais e
políticas.

19 é a quarta crise que nos impacta, alterando com maior
ou menor grau os pressupostos operativos das empresas,
das pessoas, das sociedades e regimes que nos
governam. Dos atentados terroristas de 11 de setembro, à
falência do Lehman Brothers em 2008, e à crise das
dívidas soberanas de 2011, que perdurou até 2015, da
qual só recentemente começámos, timidamente, a
recuperar.
Mesmo não sendo classificado como crise, já tínhamos o
desafio das alterações climáticas que, sem dúvida, são
uma emergência à escala de gerações e certamente uma
crise a escala civilizacional. Mas, pelo menos nesta,
sabemos o que temos de fazer.
É, pois, neste contexto de grande imprevisibilidade e
densa neblina, onde praticamente tudo o que se
antecipava foi posto em causa, que as empresas terão de
se adaptar, se possível, e a sociedade terá de mudar
comportamentos para lidar com as crescentes
adversidades.

Desde 1911,
fazemos líderes de
opinião
que movem o país e
o mundo. Aqui
estamos, de novo!
Neste contexto, o ISEG, instituição centenária que
conheceu e observou diversas crises, terá mais uma vez
que dar a sua contribuição para a teoria económica e
melhores práticas de gestão que permita aos atores,
públicos e privados, tomar as decisões mais acertadas.
Por iniciativa da Presidente do ISEG, a escola poderá
contar com a ajuda do novo Conselho Consultivo
Internacional, que integra um grupo distinto de
profissionais, tanto académicos com não académicos,
para contribuir nesta tarefa de produção de conhecimento,
análises e orientações futuras sobre "estes mares nunca
dantes navegados".

Esta newsletter faz um sumário dos nossos eventos virtuais, novidades que interessam
e cobertura na imprensa: O que os media dizem sobre o ISEG e o que as pessoas do
ISEG pensam sobre as mudanças implementar na nova fase económica.
Neste número têm a palavra Alexandre Abreu, António Garcia Pereira, Avelino de
Jesus, Carlos Bastardo, Carlos Farinha Rodrigues, Clara Raposo, Francisco Louçã,
João Duque, Joaquim Sarmento, Jorge Vasconcellos e Sá, Manuel Ennes Ferreira,
Manuela Arcanjo, Maria João Guedes, Paulo Trigo Pereira, Ricardo Cabral, Sara
Falcão Casaca, Sofia Santos e Winnie Picoto.

E agora, que soluções?
>> Alexandre Abreu, no Expresso, reflete sobre a importância do BCE
na manutenção do edifício monetário europeu.
>> Opinião de Carlos Farinha Rodrigues, reflete sobre as novas
formas de desigualdades que o coronavírus traz consigo.
>> Avelino de Jesus e o futuro da União Europeia, no Jornal de
Negócios.
>> Opinião de António Garcia Pereira, no Notícias Online, sobre a
banalização do mal no campo da Justiça.
>> Artigo de Sofia Santos, no ECO, sobre a importância de formar
executivos em Sustainable Finance.
>> No Público, Ricardo Cabral questiona a possível reestruturação da
dívida dos países devedores da Zona Euro.
>> Sara Falcão Casaca, à LUSA, alerta para o impacto da pandemia no
mercado de trabalho, afetando, de forma desigual, mulheres e homens.
>> Na Vida Económica, Jorge Vasconcellos e Sá analisa os custos
com saúde per capita e por idade.
>> Opinião de Joaquim Sarmento, no ECO, sobre a importância da
capitalização das empresas como resposta à crise.
>> Opinião de Francisco Louçã, no Expresso, sobre os comentários
partidários à telescola.
>> Paulo Trigo Pereira, no Observador, comenta as regras de
confinamento.
>> João Duque, no Expresso, sobre a distribuição de dividendos em
tempos de pandemia.
>> Na sua coluna semanal no Expresso, Francisco Louçã reflete sobre
o apoio europeu das economias.
>> No Expresso, Manuel Ennes Ferreira adverte para o impacto
negativo da pandemia nas remessas dos emigrantes em Angola.
>> Manuela Arcanjo, no Jornal de Negócios, desafia-nos a lutar por um
país melhor.
>> Winnie Picoto foi uma das participantes na talk do Jornal
Económico sobre mudanças da transição tecnológica nos processos
educativos.
>> Carlos Bastardo comenta a queda do índice de confiança dos
responsáveis das empresas industriais, no Jornal de Negócios.
>> No programa Negócios da Semana, na SIC, Paulo Trigo
Pereira debateu a dimensão e os efeitos da recessão na Europa.
>> Ainda na SIC, Clara Raposo analisou as previsões económicas
apresentadas pela Comissão Europeia.
>> Análise de António Garcia Pereira, na TVI, sobre o estado de
emergência e a situação de calamidade, do ponto de vista legal.
>> Comentário de João Duque, no Fórum TSF sob o tema "A
burocracia está a travar os apoios anunciados pelo Governo?".
>> Na Renascença, João Duque questiona a eficácia do Lay-off para
evitar insolvências e despedimentos a médio prazo.
>> Maria João Guedes no podcast Money, Money, Money do Expresso
sobre a persistência da desigualdade de género.

Síntese de Conjuntura do ISEG nos media
A Síntese de Conjuntura de abril de
2020 já foi divulgada.
"Como se esperava, os indicadores de
confiança relativos a abril registaram
quedas substanciais, atingindo, em
dois meses, mínimos históricos nos
setores do Comércio a Retalho e dos
Serviços. O nível de confiança dos
Consumidores também se aproximou
dos seus mínimos históricos de 2011."
Leia a Síntese de Conjuntura aqui.

What's Up @ ISEG?

ISEG MBA Partners
Webinars

ISEG Executive
Education Webinars
Beyond the Present
Como gerir os desafios, operacionais e
emocionais, de liderar uma equipa que
trabalha remotamente?

Assista ao webinar com Rita Alemão,
Managing Partner na LYD - Leading for
Greatness e Vice-Presidente da
APRICEM.

Olivier Woeffray, Practice Lead,
Strategic Intelligence, do World
Economic Forum, irá abordar como
indivíduos e organizações se podem
adaptar ao contexto global em
constante evolução.

Dia 13 de maio, às 18h15.
Mais informações e inscrições aqui.
SABER MAIS

Mais informação e inscrições aqui.
SABER MAIS

"Cidades, alterações climáticas e sustentabilidade: e
depois da pandemia?"

Ciclo de Conversas Virtuais // Oficina Global
Webinar com Mariana Balau, Professora da Pontifícia Universidade Católica de Minas
Gerais - PUC Minas e Susana Fonseca, Activista da Associação Zero.
Dia 14 de maio, às 18h30.
Mais informação e inscrições aqui.
SABER MAIS

Fique a par de novidades de Research
REM e CSG são dois Consórcios de Investigação, nas áreas da Economia e Matemática
(REM) e das Ciências Sociais e Gestão (CSG), cujas newsletters pode acompanhar aqui.

Estudantes do ISEG Got Talent...

... nos hard skills de
Risco e Seguros

... também nos soft
skills e nas artes

>> Os estudantes do Masters in
Actuarial Science do ISEG, através do
seu clube ASC (Actuarial Science Club),
irão organizar uma série de webinars
com convidados top das áreas de Risco
e Seguros, incluindo o Chairman da
EIOPA, Gabriel Bernardino.

>> Alunos do ISEG (incluindo a vicepresidente do Actuarial Science Club)
são multi talentosos.

>> 12 e 14 de maio. Mais informação e
inscrições aqui.

>> Assista ao concerto das nossas
estrelas aqui.

SABER MAIS

SABER MAIS

Para
além
da
Matemática,
da
Economia e da Gestão, têm voz afinada
em tempos de coronavírus.
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