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PARABÉNS, ISEG!

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!

"Portugal reentrou numa fase ascendente da epidemia
COVID-19 desde meados de Maio, como pode ser
observado no gráfico do European Centre for Disease
Prevention and Control (ECDC), que mostra o número de
infetados [média móvel de 7 dias] desde o início da
pandemia. Recordemos que as três fases de
desconfinamento se iniciaram a 4 de Maio, 18 de Maio e 1
de Junho. É claro que o aumento de novos casos se deve
ao desconfinamento. Tal seria expectável, não fosse o
fenómeno ser mais gravoso em Portugal do que nos
restantes países europeus, à exceção da Suécia, que
como sabemos utilizou uma abordagem diferente.
A comparação da evolução da pandemia em Portugal com
outros países pode também ser feita no site do ECDC.
Constata-se que, segundo o mesmo critério [número de
casos confirmados, por milhão de habitantes], Portugal só
esteve bem, quando comparado à média da União
Europeia, no início da pandemia, conforme se pode
observar aqui.O número de casos confirmados não é, com
certeza, o único indicador do risco associado à
disseminação do vírus. O número total de óbitos, o
número de óbitos por COVID-19, o número de internados,
o número de internados em cuidados intensivos, e o
número de testes PCR realizados, por milhão de
habitantes, devem com certeza ser tidos em
consideração, mas isso não obsta a que se dê a devida
importância ao primeiro. O número total de óbitos (COVID
ou não COVID) é talvez o critério menos suscetível de
manuseamento e, nesse aspeto, Portugal está bastante
bem quando comparado com outros países como pode
ser observado no gráfico dos z-scores por país do
EUROMOMO.

A fase ascendente da pandemia em Portugal deve-se, na
minha opinião, ao facto de o desconfinamento em
Portugal se ter iniciado numa altura em que a zona de
Lisboa e Vale do Tejo se encontrava em fase ascendente,
com o valor estimado do R(t), índice do grau de
transmissibilidade da infeção, a ultrapassar o valor de 1
nesta região, como se pode observar no site do INSA. A
estimativa para o R(t) a nível nacional, rondava o valor de
1, sendo mesmo superior aquando da fase 3 do
desconfinamento. Outros países observavam um valor
próximo de 0.7 aquando do desconfinamento, o que lhes
concedeu margem de controlo da situação, através de um
rastreio eficiente dos casos, margem essa que nós não
tivemos. Tendo Portugal optado por um sistema de
restrições substancialmente diferente do da Suécia, com
os custos inerentes, a pressa em desconfinar, com o
argumento económico, pode vir a revelar-se cara.
Esperemos que as entidades competentes tenham
capacidade de controlar a situação e que esta não passe
de uma pequena onda de início de Verão. Isso depende
também do comportamento de todos nós".
Esta newsletter faz a cobertura da nossa presença nos media, dos webinars que têm
lugar virtualmente no ISEG e das novidades da research no ISEG e dos nossos alunos.
Neste número têm a palavra Alexandre Abreu, Anne Giviskos, António Garcia
Pereira, Clara Raposo, Eugenia Bieto, Francisco Louçã, João Duque, João Peixoto,
Joaquim Sarmento, Jorge Marrão, Nuno Crato, Nuno Pena, Paulo Soeiro de
Carvalho, Ricardo Cabral, Rui Brites, Sandra Maximiano e Vítor Gonçalves.

Como enfrentar a pandemia?
>> Eugenia Bieto, membro do International Advisory Council do ISEG,
lidera duas iniciativas para fomentar a igualdade de género nas
empresas.
>> Clara Raposo participou na conferência do Jornal de Negócios
sobre sustentabilidade.
>> Nuno Crato, em entrevista ao Observador, alerta para alunos
prejudicados com ensino à distância.
>> Jorge Marrão, Presidente do Conselho Estratégico do ISEG MBA,
comenta, no Jornal de Negócios, a sua preocupação com a fragilidade
da sociedade portuguesa e o errado modelo empresarial.
>> Anne Giviskos, membro do International Advisory Council do ISEG,
sobre como a conformidade foi transformada no mundo pós-2008 e
quais as lições que podem ser aplicadas para lidar com o Covid-19.
>> Alexandre Abreu, no Expresso, relaciona pandemia e catástrofe
com desigualdade.
>> Opinião de Francisco Louçã, no Expresso, sobre a situação na
Venezuela.
>> António Garcia Pereira, no Notícias Online, questiona "Quem nos
guarda dos guardas?"
>> Ricardo Cabral, no Público, antecipa a degradação das contas
públicas.
>> Opinião de Joaquim Sarmento, no ECO, sobre a proposta de
alteração ao Orçamento.
>> Sandra Maximiano, no Expresso, sobre a importância dos
empregadores compreenderem o comportamento humano.
>> João Peixoto comenta, no Expresso, estudo do INE sobre situação
da população que reside em Portugal tendo em conta as origens
etnicorraciais.
>> Opinião de Alexandre Abreu, no Expresso, sobre a proposta da
Comissão Europeia para o Fundo de Recuperação.
>> João Duque, no Expresso, recorda a origem do dinheiro público e o
papel do Estado.
>> Francisco Louçã, no Expresso, sobre o debate do Orçamento
suplementar.
>> A entrada do Masters in Finance do ISEG para o ranking do
Financial Times, voltou a ser destaque no Expresso.
>> Equipa do ISEG na liderança de um dos grupos do Global
Management Challenge.
>> No Dia Mundial do Ambiente, o ISEG Executive Education lançou o
seu curso "Sustainable Finance: Green and Climate Finance".
>> Opinião de Clara Raposo, na revista Visão, sobre a oportunidade da
pandemia.
>> Paulo Soeiro de Carvalho foi um dos oradores na ExpoRH Live
para debater as tendências na gestão de pessoas.
>> Revista Human apresenta as próximas sessões de formação do
ISEG Executive Education.
>> Webinar "Gestão eficaz em tempos de crise", com participação de
Nuno Pena, é destaque na revista Pessoas.
>> Clara Raposo, na Sábado, partilha as novidades para o próximo ano
letivo e como o ISEG aprendeu com a experiência da pandemia.
>> Ainda na Sábado, Clara Raposo comenta a adaptação do ISEG ao
ensino à distância.
>> João Duque participou na webconferência da ADHP sobre o
impacto do Covid-19 no turismo e na hotelaria.
>> Joaquim Sarmento, em entrevista à RTP, apresenta alternativas
para lidar com a crise económica.
>> Vítor Gonçalves, comenta na RTP, o Índice de Confiança de maio
do ISEG.
>> Sandra Maximiano foi uma das convidadas da SIC para debater o
tema "Portugal em crise".
>> Rui Brites participou, na SIC, em debate sobre a recente vaga de
protestos nos EUA.

Martin Hoesli agraciado com o IRES "Bert
Kruijt" Service Award
Martin Hoesli, professor da Pós-Graduação de Gestão e Avaliação Imobiliária (ISEG
Executive Education) e Professor de Finanças Imobiliárias na University of Geneva (Geneva
Finance Research Institute e Swiss Finance Institute) recebeu o IRES “Bert Kruijt” Service
Award "for outstanding service to IRES and/or regional real estate societies. This is an
award for an individual who has substantially contributed to the creation, development, and/or
operation of a regional society and/or IRES."
A IRES (The International Real Estate
Society) é uma federação de real estate
societies regionais (África, América Latina,
Pacific Rim, América, Asia e Europa), cada
uma das quais responsável pela edição de
uma revista de investigação em imobiliário.
A ERES (European Real Estate Society)
publica o Journal of European Real Estate
Research (JERER) e no seu Board of
Directors conta com a presença de dois
professores do ISEG, João Carvalho das
Neves e Joaquim Montezuma de Carvalho.

What's Up @ ISEG?
ISEG Executive Education

KM Conference 2020

Beyond the Present
Webinar Series

1-3 July
Hosted by ISEG

Compreenda como o “modelo ADKAR”
(ProSci), framework para a compreensão e
gestão de mudança ao nível do
indivíduo, oferece instrumentos capazes
de indicar às organizações em que ponto
os colaboradores se encontram no
processo de mudança.

KM Conference 2020 invites empirical and
conceptual papers dealing with theoretical
and practical aspects of knowledge
management, including, cybersecurity,
learning, and information technology.
If you want to know more about the KM
Conference 2020 program, click here.

Assista ao webinar com Nuno Pena,
People Programs Director na OutSystems,
dia 29 de junho, às 18h15. Mais
informações aqui.

SABER MAIS

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

O
Portuguese Economic Journal
(PEJ) é uma revista académica do ISEG,
cujo editor é o Professor Luís Costa. O
PEJ é editado pela Springer e conta
com excelente visibilidade académica e
científica internacional.
Este journal publica investigação de
qualidade e atualidade em Economia e tem
um site e um blog que merecem
destaque. Veja mais informação aqui.

Na conferência anual de 2019, o PEJ
recebeu Martin Kremer, que foi a seguir
galardoado com o Prémio Nobel da
Economia em 2020. Veja aqui a
entrevista que deu ao Portuguese
Economic Journal.

... e das novidades relativas aos nossos alunos
Start-up de alunos do ISEG
participa no JA Europe
Enterprise Challenge 2020

A LIS - Lisbon Investment
Society
lança
primeiro
episódio de novo podcast

A start-up MIZED, constituída por alunos do
ISEG, está a participar no Junior
Achievement
Europe
Enterprise
Challenge 2020, após terem vencido a
competição em Portugal, orientados pela
Professora Ana Venâncio.
O JA Europe Enterprise Challenge 2020
junta start-ups criadas por estudantes na
Europa, numa competição virtual de 24 a 26
de junho.

A Lisbon Investment Society (LIS), clube
de finanças de estudantes do ISEG, lança a
26 de junho o primeiro episódio do podcast
"Crunch the Numbers", com a convidada
Marta Calvário, CEO da Finance Academy
Spain.
O podcast estará disponível no Youtube,
Spotify e Apple Music. Não perca, hoje, às
21h00! Mais informações aqui.

O novo ISEG MBA tem condições especiais
para Alumni ISEG
O ISEG MBA - acreditado pela AMBA
(Association of MBAs) - foi redesenhado
em 2020, com uma forte aposta na solidez
da formação ISEG nas áreas core da
gestão e na sua interseção com 5 Strategic
Streams,
assentes
em
parcerias
estratégicas com o Técnico, o World
Economic Forum, a Startup Lisboa e o
Copenhagen Institute for Futures Studies.
Um programa em horário pós-laboral, para
quem quer desenvolver competências de
liderança e gestão em Global Futures,
Entrepreneurship & Innovation, Digital
Disruption, Design & Agility, Sustainability
and Governance.

Condições
especiais
para
Alumni
ISEG: Desconto Early Bird de 20% até 15 de
julho.

Este email foi enviado para
irafael@iseg.ulisboa.pt
Remover Subscrição

