PREFERÊNCIAS DE EMAIL | VERSÃO WEB

Newsletter
#6
22 MAIO 2020

PARABÉNS !
ISEG 109 ANOS

“A nossa Escola faz 109 anos comemorando o passado e
inovando a pensar no futuro. Do inicial Instituto Superior
do Comércio, passando pelo ISCEF e pelo ISE, ao actual
ISEG, sempre ao serviço do desenvolvimento económico
e social do país, sem paralelo com qualquer outra escola,
no âmbito da sua missão de ensino e investigação das
ciências económicas, financeiras e empresariais. Um
orgulho!"

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.

Na companhia da sua neta Francisca, aluna de Mestrado
no ISEG, o antigo aluno, antigo professor, fundador e
primeiro presidente da Associação de Antigos Alunos e
da
Fundação
Económicas
e
doutor
honoris
causa, Eduardo Catroga deixa-nos um testemunho e os
parabéns ao ISEG nesta data especial. Ambos nos
mostram a vitalidade e renovação que caracterizam o
ISEG que - com a fibra de quem não deixa a vida passar
a lado - é hoje, mais do que nunca, uma escola preparada
para liderar a mudança de que o mundo precisa.

Desde 1911,
fazemos líderes de
opinião
que movem o país e
o mundo. Aqui
estamos, de novo!

No sábado, 23 de maio, o ISEG comemora 109 anos com uma Watch Party que pode
ser seguida no Facebook, aqui.
Para cantar os parabéns, convidámos a premiada cantora e compositora Luísa
Sobral para um concerto no ISEG, transmitido em direto via Facebook.
A transmissão começa às 17:30 com uma brevíssima cerimónia de tomada de posse e
com as mensagens de parabéns que muitos notáveis - antigos alunos e parceiros
estratégicos - nos enviaram. Obrigado, Ana Luísa Virgínia, Ana Torres, António Lagartixo,
Carlos Rodrigues, Eduardo Catroga, Gabriela Figueiredo Dias, Gilberto Jordan, João Nuno
Mendes, João Vieira Borges, José Gonçalves, Luís Alves Costa, Madalena Cascais
Tomé, Mário Centeno, Paulo Macedo, Paulo Mateus, Pedro Castro e Almeida, Pedro
Leitão, Pedro Matias, Roberta Medina, Sandra Vera-Cruz, Sérgio Martins e
Vítor Domingues dos Santos.
Não perca esta Watch Party que preparámos para assinalar o Dia do ISEG e do Antigo
Aluno. Sábado, 23 de maio, a partir das 17:30!
Esta newsletter Celebra o Aniversário do ISEG, anuncia a nova importante parceria com
a SIBS, faz a cobertura da nossa presença nos media e dá nota dos webinars da
próxima semana.
Neste número têm a palavra Alexandre Abreu, António Garcia Pereira, Carlos CastelBranco, Clara Raposo, Eduardo Catroga, Filipa Cristóvão, Francisco
Louçã, Gilberto Jordan, Iolanda Évora, Joana Pais, João Duque, Joaquim
Sarmento, Luís Cardoso, Luís Mah, Manuel Ennes Ferreira, Nuno Valério, Paulo
Trigo Pereira, Ricardo Cabral, Sandra Maximiano e Sofia Santos.

>> Entrevista de Nuno Valério, ao Jornal de Negócios, analisando o
impacto económico da pandemia e a necessidade de resposta
concertada da União Europeia, numa perspetiva histórica.
>> No Dinheiro Vivo, Paulo Trigo Pereira comenta o plano FrancoAlemão de recuperação económica.
>> Opinião de Francisco Louçã, no Expresso, sobre o pagamento ao
Novo Banco.
>> Ricardo Cabral, no Público, questiona o impacto do Tribunal
Constitucional alemão no futuro do Euro.
>> Alexandre Abreu, no Expresso, reflete sobre as aprendizagens
adquiridas com esta crise.
>> António Garcia Pereira, no Notícias Online, comenta a pandemia
do desastre social e laboral que crê que se está a formar.
>> Luís Mah, no Público, analisa o modelo de resposta Sul-Coreana à
Covid-19.
>> Sofia Santos, no ECO, apresenta uma proposta de contrapartidas
ambientais para o apoio às empresas.
>> Joaquim Sarmento, no ECO, questiona o programa de estabilidade.

>> Opinião de Paulo Trigo Pereira, no Observador, sobre as eleições
presidenciais.
>> No Expresso, Eduardo Catroga defende que o processo de
globalização no pós-coronavírus sofrerá um novo ciclo histórico de
regressão.
>> Opinião de Sandra Maximiano, no Expresso, sobre as vantagens
do ensino à distância.
>> No Expresso, Manuel Ennes Ferreira, relembra o impacto do
Covid-19 na emigração africana.
>> Opinião de João Duque, no Expresso, sobre a venda da Brisa.

>> Coluna semanal de opinião de Francisco Louçã, no Expresso.

>> Joaquim Sarmento comenta, no ECO, cenários para o Banco de
Portugal.
>> Gilberto Jordan, no Expresso, confiante no regresso ao novo
normal.
>> No Público, Joana Pais e Sandra Maximiano no grupo de
economistas que defendem monitorizar o funcionamento dos serviços
estratégicos e o fornecimento de bens.
>> Na Al-Jazeera, Iolanda Évora e Carlos Castel-Branco entre os
subscritores de carta aberta aos líderes africanos.
>> Paulo Trigo Pereira em entrevista à Visão, sobre os diferentes
cenários políticos e económicos.
>> Luís Cardoso, também na Visão, comenta as transformações e o
papel do ensino à distância.
>> Opinião de Clara Raposo, na Visão, sobre a nova realidade do
ensino na era pós-Covid-19.
>> Na Executive Digest, Clara Raposo testemunha a revolução no
ensino à distância no ISEG.
>> Ainda na Executive Digest, João Duque acredita que a recuperação
da economia portuguesa será feita em forma de V assimétrico.
>> Na Talk do Jornal Económico sobre formação de executivos, Filipa
Cristóvão aponta o blended learning como uma solução que emergirá
no pós-Covid-19.
>> João Duque, no Fórum TSF, comenta o possível prolongamento do
lay-off.
>> João Duque, na TSF, comenta a criação de um fundo de
capitalização para as empresas.
>> Clara Raposo participou na Round Table da BCSD Portugal com o
tema "O futuro depois da pandemia".
>> Na SIC, Francisco Louçã comenta o início do desconfinamento.

>> Clara Raposo, na SIC, comenta o plano Franco-Alemão na
recuperação económica.
>> João Duque comenta, na SIC, o futuro da TAP.

>> O Índice de Confiança do ISEG, relativo a abril, foi destacado nos seguintes media
portugueses:

ISEG assina protocolo com a SIBS
para análise do impacto económico da pandemia
e construção de early indicators

A SIBS e o ISEG acabam de
estabelecer uma parceria com o objetivo
de analisar e avaliar o real impacto
económico e social da pandemina
COVID-19. À base de dados única da
SIBS
Analytics
junta-se
a expertise analítica do ISEG.
Assinaram o protocolo a CEO da SIBS,
Madalena Cascais Tomé e Clara
Raposo, Presidente do ISEG, no dia 15
de maio.
Leia a notícia completa aqui.

What's Up @ ISEG?

Webinar Series
ISEG MBA Global Partners

ISEG Executive Education
Webinars
Beyond the Present
Compreenda como as novas tecnologias são
cruciais para garantir que qualquer impacto na
sociedade seja menos significativo hoje em
dia.
Como, por exemplo, tecnologias que a China
e Coreia usaram e que podem ser replicadas
em outros países para ajudar a conter surtos
de epidemia.

Instituto Superior Técnico
May 19th, 18h15
Arlindo Oliveira, Full Professor at Técnico
Lisboa
This partnership between ISEG and Técnico +
creates the conditions to increase the
familiarity of the students with several
important technologies and their impact on
businesses. The objective is not only to
provide an in-depth understanding of several
aspects of key specific technologies, such as
Artificial Intelligence, Data Science, and
Blockchain, but also the tools to perform a
more enlightened analysis of the potential of
these technologies in a number of business
areas.

Assista ao webinar com Pedro Janela, CEO
e fundador do Wygroup.
Dia 27 maio, às 18h15.
Mais informações e inscrições aqui.

SABER MAIS

SABER MAIS

Seminários em Marketing Digital
Tecnologia
Aumentada

/

Inovação

e

Realidade

Assista
ao
webinar
organizado
pela
Coordenação do Mestrado em Marketing do
ISEG, com o convidado Hilário Galiano,
Product Specialist da Konica Minolta.
Dia 28 de maio, das 15h00 às 17h00.
Mais informações aqui.
SABER MAIS

Fique a par das novidades de Research

Alumni ISEG em destaque
Ana Torres, Presidente da PWN Portugal e Cluster Lead
da Pfizer, sobre a importância da formação no desenvolvimento
pessoal
Ana Torres, Pfizer Cluster Lead for Western
Europe e alumna do ISEG, é grande defensora
e praticante assídua de formações, cursos,
workshops e webinars.
Membro do Conselho Estratégico do ISEG
MBA, Ana Torres partilhou a sua visão no
Jornal Económico sobre a importância da
formação para o desenvolvimento individual,
começando com o seu caso pessoal, que
passou pelo ISEG.
Leia a entrevista completa aqui.
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