PREFERÊNCIAS DE EMAIL | VERSÃO WEB

Newsletter
# 12
3 JULHO 2020

"O ensino e em particular o ensino universitário
estão perante uma ameaça. A pandemia é uma
ameaça à vida humana, ao sistema de saúde, ao
estilo de vida, à economia e às finanças públicas.
Mas é também uma ameaça ao ensino e à
investigação, à criação e partilha de conhecimento
nos moldes pré-pandemia. As Universidades
mostraram que são capazes de inovar, de mudar,
de se adaptar face a novas circunstâncias
extremas. O ISEG não foi exceção, com
dedicação, esforço, criatividade e perseverança
adaptou-se. Em poucos dias foi feita a transição de
um sistema de ensino 100% presencial para um
sistema de ensino 100% à distância, com aulas
lecionadas com recurso a meios telemáticos, com
muito apoio prestado por email ou em sessões
virtuais, com trabalhos preparados e discutidos online.
No geral, fica a sensação de dever cumprido, de
cumprimento dos objetivos de um semestre que
numa primeira abordagem se poderia considerar
perdido. Merecem destaque todos os atores
institucionais, sem exceção, os líderes, os
docentes, os alunos e os serviços de apoio. Todos
mostraram que as Universidades e em particular o
ISEG estão preparados para se reinventarem face
às ameaças e ficarem mais fortes na adversidade.
No entanto, o futuro é uma incógnita. É necessário
manter o processo de adaptação, estar preparado
para todos os cenários.

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!

O modelo de ensino e investigação para o próximo
ano letivo tem de assentar numa resposta
caracterizada pela flexibilidade e pela capacidade
de adaptação. É preciso estar preparado para atuar
perante diferentes cenários e sobretudo para uma
variabilidade do contexto ao longo do próximo ano
letivo. As exigências vão ser muitas e as respostas
devem ser planeadas. Mas o passado recente
permite-nos
ser
otimistas.
Os
resultados
alcançados no segundo semestre deste ano letivo
deixam antever uma capacidade coletiva de
resposta capaz de ultrapassar com sucesso os
desafios que se avizinham."

Esta newsletter faz a cobertura da nossa presença nos media, dos percursos ímpares dos
nossos alumni, dos webinars que têm lugar virtualmente no ISEG, das novidades de research e
das conquistas dos nossos talentosos alunos.
Neste número têm a palavra Alexandre Abreu, António Garcia Pereira, António Palma dos
Reis, Carlos Bastardo, Clara Raposo, Francisco Louçã, Helena Jerónimo, João
Duque, Joaquim Sarmento, Jorge Gomes, Luís Nazaré, Madalena Cascais Tomé, Manuel
Ennes Ferreira, Paulo Macedo, Paulo Trigo Pereira, Pedro Faustino, Ricardo Cabral,
Roberta Medina, Sara Falcão Casaca, Sofia Santos e Susana Almeida Lopes.

O novo-normal veio para ficar?
>> No Jornal de Negócios, Clara Raposo defende um enquadramento
legal e regulamentar em vez da forma ad hoc para a implementação de
medidas de sustentabilidade.
>> Clara Raposo participou na conferência sobre Sustentabilidade
organizada pelo Jornal de Negócios e faz parte do júri dos Prémios
Negócios Sustentabilidade 20|30 na categoria "Finanças Sustentáveis".
>> Carlos Bastardo, no Jornal de Negócios, sobre a situação da banca
portuguesa no primeiro trimestre de 2020.
>> Opinião de Luís Nazaré, no Jornal de Negócios, sobre os impactos
da pandemia na economia.
>> Pedro Faustino, membro do Conselho Estratégico do ISEG MBA,
falou com o Jornal de Negócios sobre a economia digital em Portugal.
>> Francisco Louçã, no Expresso, sobre a situação em Gaza e na
Cisjordânia.
>> Joaquim Sarmento constata que os fundos comunitários nos
últimos 20 anos “não serviram para Portugal convergir com a União
Europeia”, no Observador.
>> Ricardo Cabral defende o arranque da economia, de forma rápida e
eficiente, através de grandes projectos de investimento público.
>> Opinião de António Garcia Pereira, no Notícias Online, sobre a
atuação do Governo em alguns casos da atualidade.
>> Sofia Santos faz ECO das expectativas verdes no BCE.

>> No Eco, Joaquim Sarmento questiona "Quem tem medo da
reforma das Finanças Públicas?
>> Paulo Trigo Pereira, no Observador, sobre o plano de
reestruturação da TAP.
>> António Palma dos Reis recorda, no Expresso, a sua experiência
de participação no Global Management Challenge.
>> Manuel Ennes Ferreira retoma, no Expresso, o tema da ajuda
internacional depois do covid-19.
>> João Duque no Expresso, sobre as consequências ambientais da
paragem económica forçada pela pandemia.
>> Francisco Louçã questiona, no Expresso, a dimensão da esperada
vaga de falências.
>> No Expresso, Alexandre Abreu relaciona cultura, pensamento e
linguagem.
>> Comentários de João Duque e Joaquim Sarmento, ao Jornal
Económico, sobre a industrialização da economia portuguesa.
>> João Duque e Joaquim Sarmento no debate, no Jornal
Económico, sobre o impacto da pandemia no imobiliário e no turismo.
>> Joaquim Sarmento e João Duque, participaram no debate "os
efeitos da covid-19 na economia" organizado pelo Expresso.
>> Joao Duque comenta os efeitos da final da Champions, no Jornal
Económico.
>> A opinião de Paulo Macedo, membro do Conselho Estratégico do
ISEG MBA, acerca da atual crise, em entrevista à Executive Digest.
>> Na Blitz-Expresso, Roberta Medina, membro do International
Advisory Council do ISEG, comenta a situação atual no Brasil
>> O TekSapo deu destaque aos resultados da parceria entre a a SIBS
e o ISEG que permitem analisar como se alteraram os hábitos de
consumo dos portugueses 100 dias após a implementação do Estado
de Emergência
>> Opinião de Jorge Gomes, sobre os desafios que o trabalho virtual
trouxe ao presentismo.
>> A excelente classificação na final europeia da Junior Achievement,
alcançado pela equipa Mized, constituída por alunos do ISEG, foi
destaque na revista HR Portugal.
>> Na revista Human, Susana Almeida Lopes explica onde reside o
valor acrescentado da nova pós-graduação que coordena com Helena
Jerónimo, professora do ISEG.
>> PME Magazine entrevistou Madalena Cascais Tomé, CEO da SIBS
e membro do Conselho de Escola do ISEG.
>> Joao Duque no Forum TSF comentou a escolha do Governo de
Mário Centeno para o Banco de Portugal.
>> Joao Duque, na TSF, comenta o processo de reestruturação da
TAP.
>> Sara Falcão Casaca comentou na RTP, SIC e Público, a
advertência feita pelo Conselho da Europa de que não foi feito o
suficiente pelas autoridades portuguesas para garantir uma verdadeira
igualdade de rendimentos entre homens e mulheres.

>> João Duque, no Negócios da Semana da SIC, a comentar o futuro
da TAP.

Do ISEG para Hollywood:
Parabéns, Luís Urbano!
Luís Urbano, produtor de cinema e exaluno do ISEG, foi convidado a integrar
a Academia de Artes e Ciências
Cinematográficas de Hollywood, a
organização que atribui anualmente
os Óscares.
Luís Urbano licenciou-se em Economia
no ISEG em 1992 e aliou à gestão o seu
gosto pelo cinema. Também
empreendedor, vê agora ainda mais
reconhecida a qualidade
do trabalho da sua produtora O SOM E A
FÚRIA.
A imprensa deu ampla cobertura. veja aqui
um exemplo.

SIBS e ISEG analisam os primeiros 100 dias
da pandemia
No âmbito do protocolo recentemente
assinado entre a SIBS e o ISEG, foi
publicado o relatório da SIBS Analytics
sobre o impacto na economia dos
primeiros 100 dias da pandemia.
A equipa do ISEG - coordenada pela
Professora Ana Venâncio e
com contributos dos Professores Victor
Barros e Matthijs Oosterveen apresentou interessantes "ISEG Insights",
que podem ser vistos ao longo dos slides
do relatório aqui.
A SIBS e o ISEG estabeleceram uma
parceria, no âmbito do SIBS Analytics, o
serviço de Business Intelligence da SIBS,
com o objetivo de analisar e avaliar o real
impacto económico e social da pandemia
da COVID-19, tendo por base informação
relevante sobre os comportamentos de
consumo em Portugal desde o
aparecimento do primeiro caso.

Fique a par das 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.

What's Up @ ISEG?
ISEG Executive Education
Beyond the Present
Webinar Series
Como irá o setor do Luxo reinventar-se após a crise?
Compreenda a resiliência do setor do luxo e a estratégia focada nos 3 C´s: Customer
centricity, Creativity and innovation, Cash is king.
Assista ao webinar com Helena Amaral Neto, Coordenadora dos cursos executivos na área
do Luxo do ISEG Executive Education, dia 9 de julho, às 18h15. Mais informações aqui.

Próximas datas de webinars
SAVE THE DATE!
>> 16 de julho
How to use Mindfulness for Business, com João Carvalho das Neves

Alunos do ISEG em destaque:
Vice-Campeões Europeus em
Empreendedorismo e Verdadeiro Talento!

Alunos do ISEG são os ViceCampeões do Concurso Europeu de
Empreendedorismo Junior
Achievement

Sofia Mendes, aluna de MAEG, dá o
seu testemunho à revista Sábado,
sobre como estudar e preparar os
exames.

Parabéns, equipa MIZED! Tão bem
representaram o ISEG e Portugal na final
europeia da Junior Achievement. A equipa
Mized, constituída pelos alunos do ISEG
Dora Morgado, Mariana Cintra, Rita
Santos, João Bento, Francisca Pires e
mentorados pela professora Ana
Venâncio, alcançou o 2º lugar na Europa.

Sofia Mendes soube sempre conciliar a
dança com os estudos e entrou no ISEG
em Matemática Aplicada à Economia e à
Gestão com 19,3 valores.

Assista aqui ao vídeo de apresentação dos
resultados, particularmente o momento em
que a equipa Mized é anunciada como
vencedora do 2ºlugar e a Mariana Cintra nos
consegue emocionar com o seu discurso.
Obrigada, MIZED - bring women to the fight!

A Sofia Mendes é um excelente exemplo
do que é ser uma pessoa completa e com
a sua própria individualidade: o "Lado B"
faz com que seja uma excelente aluna e
uma pessoa realizada. O ISEG aplaude.
Leia o que disse à revista Sábado:
"(...) é importante ter um escape(...)"
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