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No passado mês de Maio, o ISEG celebrou os 109 anos
de existência com uma cerimónia simples e um excelente
concerto ao ar livre e contrastando com o ambiente de
confinamento
que
a
situação
sanitária
nos
impunha. É
nesta nova forma de estar, renovada,
dinâmica, digital e futurista, que pensamos que a grande
família ISEG se revê e se mobiliza, no início do segundo
centenário.
As novas formas de ensino da Economia e da
Gestão, que constantemente se renovam, recriam e
antecipam as metodologias de ensino, irão resultar numa
melhor
formação
e
criação
de
competências
indispensáveis a toda(o)s a(o)s que elegem o
"Futuro" como prioridade.
A entrada para o honroso Ranking do Financial
Times, (edição de 15 de Junho) é mais um marco
na caminhada que o ISEG vem fazendo, como referência
da Economia e da Gestão em Portugal.
O sucesso com que têm sido reativados os projetos do
MBA, de Educação Executiva e uma mais estreita ligação
aos nossos Parceiros no mundo empresarial vão resultar
não só em melhor e maior empregabilidade e capacidade
criativa e empreendedora das mulheres e homens ISEG,
mas também num crescente reconhecimento de como o
ISEG se está a reinventar para um século XXI, em
grande!

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!

ISEG estreia-se nos Rankings do Financial
Times, com entrada direta para a posição 31!
O ISEG entra, pela primeira vez, nos rankings mundiais de mestrados do Financial
Times! O Masters in Finance do ISEG entrou para o ranking dos melhores mestrados
do mundo, na 31º posição.
Como uma boa notícia nunca vem só, o ISEG ainda se destaca nestes rankings como: a
que tem maior aumento salarial após a graduação (ex aequo com a HEC Paris) e o
primeiro lugar no indicador que mede o grau de internacionalização do conselho
consultivo. Somos, igualmente, a melhor Business School em Portugal na relação custobenefício (value for money).
Esta é a prova de que o bom trabalho anda a ser feito de forma a atingir a excelência!
Nesta edição especial, os coordenadores do Mestrado Finance deixaram, em conjunto, o
seguinte testemunho:

"As Finanças foram sempre uma área científica onde o ISEG se afirmou. Resultam de uma
confluência da formação em economia e gestão empresarial, apoiada nas ferramentas
quantitativas provenientes da matemática e nas perspetivas qualitativas que as ciências sociais
possibilitam, como a Sociologia, a Ética, o Direito ou a História. Todos eles campos científicos
sobre os quais o ISEG historicamente se desenvolveu e se afirmou. Por isso, foi natural que o
ressurgimento da licenciatura de Finanças, com a subsequente reformulação imposta pelo
processo de Bolonha, e ainda com o fluxo de Pós Graduados em Análise Financeira ou em
Gestão de Bancos e Seguradoras, que procuravam a extensão dos estudos conducentes ao grau
de mestre, estivessem reunidas as condições óbvias para que surgisse o Mestrado em Finanças,
tendo iniciado a sua existência, com um enorme sucesso na captação de alunos, com o
preenchimento de 2 turmas letivas desde sempre. Depois passou pela fase de manter uma turma
lecionada em português e uma turma em inglês. Mas logo se assumiu como um dos mestrados
do ISEG com mais alunos inscritos, distribuídos por duas turmas letivas, e totalmente lecionado
em língua inglesa.
O passo seguinte foi associarmo-nos ao CFA Institute, obtendo o reconhecimento de programa
afiliado, com elevado sucesso dos nossos graduados na aprovação dos exames e com a
obtenção de bolsas para a realização do mesmo. Paulatinamente, apostamos em adaptar o
mestrado em Finanças para os desafios de mercados globais. O fruto desse trabalho chega hoje,
também, pelo reconhecimento do Mestrado em Finanças do ISEG como o 31º melhor do mundo."

"Atualmente, o nosso mestrado em Finanças é acolhido transversalmente com elevado prestigio.
As agências de acreditação, como a A3ES e a AACSB, salientam a qualidade da formação e a
proximidade entre docentes e discentes. Nesta sua primeira avaliação pelo Financial Times, o
Mestrado em Finanças do ISEG entra diretamente para o meio da tabela, salientando-se o "value
for money" da nossa formação e a progressão na carreira dos nossos graduados.
Os trabalhos finais dos nossos alunos são atualmente divulgados e defendidos através de um
workshop aberto também à industria. Somos, de forma consecutiva, campeões no CFA Research
Challenge a nível nacional e atingimos posições cimeiras a nível mundial. Os empregadores
reconhecem as competências técnicas e humanas excecionais dos nossos graduados. Somos
recebidos e reconhecidos nos grandes centros financeiros e por instituições relevantes como o
BCE e a EIOPA, que contam com os nossos graduados nos seus quadros. Somos globais na
procura dos nossos alunos e na sua colocação profissional. O intake para 2020 é disso exemplo:
temos já perto de cem alunos inscritos, dos quais mais de 35% não são portugueses, cerca de
40% são do sexo feminino, e, mais uma vez, garantimos representação de quatro continentes
entre os inscritos.
Os docentes do mestrado são destacados pela A3ES como extraordinariamente produtivos na
investigação cientifica, e muito disponíveis para com os estudantes. A isto não será alheio
contarmos no ISEG com o maior corpo docente doutorado em Finanças, a nível nacional. Este é
um trabalho conjunto de todos e para todos. A visão de futuro que temos para o Mestrado em
Finanças passa por aprofundarmos e consolidarmos as nossas forças e responder aos desafios
e oportunidades que se apresentam ao ensino de Finanças, num mundo cada vez mais global,
tecnológico, incerto e intempestivo, carente de sustentabilidade."

"Estamos alinhados com os valores do ISEG e cremos na necessidade de formar para uma visão
de sustentabilidade, também nas finanças. No domínio da tecnologia e dos sistemas de
informação estamos atentos às competências dos nossos graduados. Já este ano avançaremos
com novos projetos que permitam que eles enfrentem os desafios profissionais munidos de
expertise quer em tecnologias mais consolidadas, quer em novas linguagens como o python, e
proficientes nas bases de dados de informação financeira utilizadas pelo mercado.
Adicionalmente, o mundo está diferente na utilização da tecnologia para a realização das
atividades económicas, a que o ensino não é alheio. Pretendemos, pois, abraçar o uso da
tecnologia na formação de forma crescente. A nossa experiência (forçada pela pandemia) veio
mostrar a extraordinária capacidade dos nossos alunos e, muito especialmente, dos nossos
docentes em alavancar as suas competências.
Continuaremos a internacionalizar, aumentando quer o número de alunos, quer de docentes
estrangeiros, para que possamos trazer visões diferentes e mais “mundo” aos nossos graduados.
Queremos também aumentar a colaboração com instituições e empresas, globalmente, de forma
dialogada com os restantes graus de ensino em Finanças no ISEG. A nossa relação com as
instituições visitadas em Frankfurt, na viagem anual do mestrado, tal como o acordo entre o ISEG
e a Universidade de Kozminski, são disso exemplo."

"Deixamos um agradecimento sentido aos nossos docentes do mestrado pela sua entrega
pedagógica, científica e humana que permite o reconhecimento da qualidade da nossa formação
pelo mercado.
À Presidência, na pessoa da nossa Presidente Professora Clara Raposo, agradecemos a
colaboração incansável e o envolvimento pessoal, sendo ela uma referência incontornável no
passado, presente e futuro do mestrado. A todos e por todos, um bem-haja!
Terminamos, voltando aos nossos alunos (atuais, passados e futuros) que tão orgulhosamente
nos representam, por todo o mundo. Esta vitória é vossa!"

Veja aqui a breve mensagem de celebração da Presidente do ISEG.

Os media deram destaque à presença do ISEG nos Rankings do Financial Times:

Esta newsletter assinala e comemora a entrada do ISEG nos Rankings do Financial
Times, faz a cobertura da nossa presença nos media e dá conta das novidades de
research, incluindo o Índice de Confiança ISEG de maio, para além das novidades
dos eventos que acontecem virtualmente.
Neste número têm a palavra Alexandre Abreu, António Garcia Pereira, Clara Raposo,
Francisco Louçã, João Duque, Joaquim Sarmento, Manuel Ennes Ferreira, Nuno
Ribeiro da Silva, Paulo Trigo Pereira, Pedro Castro e Almeida, Ricardo Cabral, Sara
Falcão Casaca e Sofia Santos.

>> Opinião de Francisco Louçã, no Expresso, sobre a aprovação do
Orçamento Suplementar.
>> No ECO, Sofia Santos defende a biodiversidade como peça basilar
do funcionamento da economia.
>> Pedro Castro e Almeida, membro do Conselho de Escola do ISEG
e CEO do Banco Santander, no Jornal Económico.
>> João Duque e Joaquim Sarmento participaram no ciclo de debates
do Expresso "Parar para Pensar" sobre a economia.
>> Alexandre Abreu, no Expresso, sobre a situação do Novo Banco.

>> Opinião de António Garcia Pereira, no Notícias Online, sobre as
vítimas silenciosas do Covid-19.
>> Opinião de Ricardo Cabral, no Público, sobre a ajuda do Estado à
TAP.
>> Opinião de Sara Falcão Casaca, no Público, sobre a igualdade
mulheres/homens nas novas regras de teletrabalho.
>> Paulo Trigo Pereira, no Observador, sobre o novo ciclo no
Ministério das Finanças.
>> Joaquim Sarmento, no ECO, comenta o estado das contas
públicas.
>> João Duque, no Expresso, enumera as prioridades no curto prazo
para começar a recuperar a economia nacional.
>> Nuno Ribeiro da Silva comenta, no Expresso, a influência da EDP.

>> Opinião de João Duque, no Expresso, sobre a saída de Mário
Centeno do Governo.
>> No Expresso, Manuel Ennes Ferreira, analisa os dois lados da
moeda da ajuda internacional.
>> Francisco Louçã, no Expresso, relaciona censura, cultura e
história.
>> Opinião de Clara Raposo, na revista Sábado, sobre como o ISEG
prepara os líderes do futuro.
>> Clara Raposo comenta, também na Sábado, a adaptação do ISEG
ao ensino e exames à distância.
>> João Duque comentou, na TSF, a nova injeção de capital no Novo
Banco.
>> Francisco Louçã analisou, na SIC, o fim da situação de calamidade
e a saída de Mário Centeno do Governo.

Fique a par das novidades de Research
Já saíu o Índice de Confiança ISEG,
relativo ao mês de maio.
Em maio de 2020, o índice de confiança
do ISEG, relativo à evolução da atividade
económica portuguesa no curto prazo,
assumiu o valor de 25,4. Este valor
corresponde a uma ligeira subida da
confiança relativamente ao mês anterior,
em que o valor do índice foi de 25,0, o
mínimo histórico deste indicador. Em
termos homólogos a variação do índice foi
de -27,7%. Diminuiu ligeiramente o
consenso dos membros do Painel
relativamente à evolução económica.

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

O novo livro de Carolina Afonso e
Sandra Alvarez, "Ser Digital - Como
criar uma presença online marcante" foi
criado para ajudar as pessoas num mundo
cada vez mais digital, onde é importante
ser relevante e ter uma voz. Saiba mais
aqui.

What's Up @ ISEG?
ISEG Executive Education
Beyond the Present
Webinar Series
Descubra como a digitalização de canais
de distribuição foi fundamental para
empresas do setor agro-alimentar.

Compreenda como o agile é crucial para a
competitividade das empresas que operam
em mercados complexos e disruptivos.

Assista ao webinar com Catarina Rocha,
Head of Strategy & New Business na
Pro(u)d Solutions, dia 23 de junho, às
18h15.
Mais informações aqui.

Assista ao webinar com Manuel Mira
Godinho, Vice-Presidente do ISEG, João
Picoito e Lurdes Toste Pacheco,
Partners da P&A, dia 25 de junho, às
18h15. Mais informações aqui.
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Pitch Bootcamp Online ISEG
coloca alunos em contato com
empresas
O Pitch Bootcamp Online ISEG, realizase a 9 e 10 de julho, conta com mais de
100 empresas empregadoras que irão
explicar de que forma se estão a adaptar
nesta fase de profunda transformação e
como estão a ser conduzidos os novos
processos de recrutamento online.
Inscrições aqui.

SABER MAIS

Este email foi enviado para
contact.emailaddress1lead.emailaddress1account.emailaddress1
Remover Subscrição

