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

Não receio o erro porque estou sempre pronto a corrigi-lo.
Um dos primeiros ensinamentos que nos é transmitido e
que mais nos acompanha ao longo do nosso percurso na
Melhor Escola de Economia e Gestão do País. O ISEG
distingue-se por uma cultura de rigor e de excelência,
mas acima de tudo, pelos inúmeros e contínuos desafios
que nos coloca, no sentido de nos tornar muito mais do
que bons profissionais: bons cidadãos.
Num ano tão particular como este, durante o qual
assistimos à inesperada proliferação de um vírus que veio
impor a súbita reinvenção do nosso quotidiano, somos,
mais do que nunca, convidados a testar a ideia de
estatuto e futuro infalíveis, contrariando o que parece
certo e dado como adquirido, ou o que foi feito e
considerado acabado. Não somos a geração do futuro,
mas sim aquela que pode e deve definir o presente.
Durante o confinamento mudámos os hábitos, mas não
alterámos totalmente os costumes nem descurámos os
momentos de trabalho, de convívio e lazer. Imperou a
criatividade, a imaginação e o empreendedorismo, a
valorização da cultura, da educação e da relação
interpessoal com o outro.

Num momento em que se exalta a discussão sobre as
liberdades individuais e a recessão económica, a
persistência do racismo e a romantização dos
feminicídios, é tempo de aplicarmos um dos maiores
contributos da nossa formação académica – o espírito
crítico, e com ele desconstruirmos dogmas e
preconceitos, estigmas e desigualdades. Da história
centenária do ISEG provêm os melhores quadros
nacionais e internacionais - cabe-nos agora fazer parte
dela.

Esta newsletter faz a cobertura da nossa presença nos media, dá nota dos
nossos webinars, das novidades de rearch, da síntese de conjuntura ISEG e das
distinções que recebemos, bem como das iniciativas de grande qualidade
dos estudantes do ISEG. Assinalamos também o Dia Mundial do Ambiente, assim como
a generosidade da Fundação Vodafone.
Neste número têm a palavra António Afonso, António Garcia Pereira, Carlos Farinha
Rodrigues, Clara Raposo, Francisco Louçã, Joaquim Sarmento, João Duque,
Manuel Ennes Ferreira, Patrícia Melo, Paulo Soeiro de Carvalho, Paulo Trigo
Pereira, Ricardo Cabral, Sara Falcão Casaca e Sofia Santos.

>> Luís Nazaré, no Jornal de Negócios, comenta a importância e a
relação com as marcas.
>> Sara Falcão Casaca comenta, no Público, a forma como a
pandemia tem agravado as desigualdade de género.
>> Opinião de Ricardo Cabral, no Público, sobre a estratégia da União
Europeia para garantir estabilidade.
>> Joaquim Sarmento, no ECO, antecipa as propostas de
recuperação económica.
>> No Jornal Económico, Clara Raposo discute quais as profissões
com maior empregabilidade no futuro próximo.
>> Paulo Trigo Pereira, no Observador, sobre o plano da Comissão
Europeia.
>> António Garcia Pereira, no Notícias Online, questiona as
vantagens do teletrabalho.
>> Sofia Santos, no ECO, explica como o reporte financeiro vai passar
a incluir informação de caráter ambiental.
>> Carlos Farinha Rodrigues, no Expresso, sobre as novas formas de
desigualdade provocadas pela crise.
>> Na sua coluna semanal no Expresso, João Duque comenta a
situação na TAP.
>> Francisco Louçã, no Expresso, sobre as desigualdade que o vírus
trouxe.
>> Opinião de Manuel Ennes Ferreira, no Expresso, sobre os dois
vírus que abalam África.
>> João Duque, Paulo Trigo Pereira e Ricardo Cabral entre os
economistas convidados pelo Expresso a prever dimensão da queda do
PIB.
>> Opinião de Patrícia Melo, no Público, sobre a oportunidade de
melhorar a gestão do espaço público.
>> Previsões do ISEG (síntese de conjuntura económica) citadas pelo
Jornal Económico, na análise à contração económica.
>> Joaquim Sarmento comenta, no Jornal Económico, o agravamento
do saldo orçamental.
>> António Afonso foi um dos economistas que analisaram os setores
chave para sustentar a recuperação económica.
>> Sara Falcão Casaca participou no webinar organizado pela Visão,
"E depois do Covid-19?".
>> João Duque, na Renascença, analisa a atual conjuntura e a
"oportunidade extraordinária" para mudar a estrutura da economia
portuguesa.
>> Análise de Joaquim Sarmento, na SIC, ao programa do PSD para a
economia.
>> Paulo Soeiro de Carvalho em debate na RTP sobre Turismo
Sénior.

Síntese de Conjuntura de Maio
A Síntese de Conjuntura de maio de 2020
já foi divulgada.
"Os indicadores de clima e confiança
caracterizaram-se, na generalidade da
Área Euro, por uma queda abrupta em abril
e uma ténue melhoria em maio. Portugal
teve, neste domínio, quebras de confiança
ligeiramente mais acentuadas do que a
média europeia. Em maio, começaram a
registar-se opiniões menos negativas,
sobretudo quanto ao futuro."
Leia a Síntese de Conjuntura aqui.

Presidente do ISEG integra o European
Advisory Council da AACSB
Clara Raposo acaba de ser convidada
para integrar o European Advisory
Council da AACSB, a prestigiada Agência
Americana de Acreditação de Business
Schools, para o novo mandato que se
inicia em julho de 2020.
No convite que foi dirigido à dean do
ISEG, salienta-se "Your expertise and
leadership in this region would be
invaluable to the advisory council and
AACSB".
Através do reconhecimento internacional
da nossa Presidente, é o ISEG quem está
de parabéns!

What's Up @ ISEG?
ISEG MBA Global Partners

ISEG Open Day

Webinar Series

Online!

Copenhagen Institute for
Futures Studies - "From Megatrends to
Strategic Risks Management"
9 Junho, 18h15
Lasse Jonassen, Futurist & Director,
Copenhagen Institute for Futures Studies.
The Copenhagen Institute for Futures
Studies will convey a module in the ISEG
MBA with the aim of understanding how to
facilitate the decision-making process in
your organisation, by learning how you
can work with a futures-oriented mindset.
SABER MAIS

Depois do sucesso do primeiro Open Day
online, que decorreu no dia 30 de maio,
anunciamos mais duas sessões desta
iniciativa.
Ambas irão realizar-se no sábado, dia 6 de
Junho, às 10h00 e às 16h00.
Neste formato, adaptado às circunstâncias
em que nos encontramos, voltamos a abrir
as portas da nossa Escola aos alunos do
ensino secundário, partilhando os nossos
valores, iniciativas, e espírito académico.
SABER MAIS

Fique a par das novidades de Research
Publicado
pela
reputada
editora
internacional Springer, o novo livro sobre
o futuro da Educação conta com um
capítulo sobre Portugal de autoria
do Prof. Nuno Crato - audacioso, já se
sabe. Pode fazer aqui o download.

CSG é um Consórcio de Investigação do
ISEG, na área das Ciências Sociais e
Gestão, cuja newsletter pode acompanhar
semanalmente. Veja aqui.

Institute of Public Policy (IPP) é
um Think Tank multidisciplinar de origem
académica que promove a intervenção no
debate público. Acompanhe a investigação
do IPP através da newsletter. Veja aqui.

O ISEG agradece à Fundação Vodafone
A Fundação Vodafone ofereceu um lote de
computadores portáteis e webcams para
estudantes do ISEG que deles necessitem.
E o ISEG, em nome dos seus alunos,
agradece esta generosidade.

Estudantes do Clube de Investimentos LIS
têm Opinião que conta
A Lisbon Investment Society (LIS) é um
clube de estudantes do ISEG com interesses
na área de Finanças e Investimentos. Criada
em 2016 pelos alunos do ISEG, a LIS lançou
agora a newsletter relativa ao mês de maio.
Nesta edição, quatro membros da LIS, Diogo
Marques (aluno da Licenciatura em
Economics), João Ferraz, Guilherme
Corga e Max Römbo (alunos do Mestrado
em
Finance),
analisam
"Investment
Strategies & Policy Options".
Se ainda não teve oportunidade de ler o
último número, convidamos a que o
veja aqui.

Celebrar o Dia Mundial do Ambiente
Estamos verdadeiramente comprometidos com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
Em 2020, qualquer organização com futuro não poderá esquivar-se a dar uma especial atenção
aos desafios climáticos e ambientais.
No ISEG sabemos isso, investigamos nestas áreas e também ensinamos os atuais e futuros
gestores e economistas a prepararem essa transição de que as empresas e instituições
necessitam.
Bons exemplos são os nossos doutoramentos, o novo Mestrado em Gestão (MiM), a PósGraduação em Gestão da Sustentabilidade, que é já uma referência, o novo Programa
Executivo Sustainability: a Corporate Journey e, claro, o novo Programa Executivo Sustainable
Finance: Green and Climate Finance.
Veja porque é que é preciso saber mais deste assunto neste curtíssimo vídeo:
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