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PARABÉNS, ISEG!

PRÉMIO RH 2020

ISEG – Os melhores anos
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.

"Afirmo com orgulho que fui aluno do ISEG – uma
das escolas de ciências económicas e empresariais
com mais tradição em Portugal, e que formou alguns
dos percursos profissionais e académicos mais
brilhantes no nosso país.
Ali passei dos melhores anos da minha vida em
termos de aprendizagem e companheirismo, com um
corpo académico de exceção e com colegas de
curso que hoje assumem posições de grande relevo
na economia portuguesa.
Tenho uma enorme alegria quando agora vejo todo
este legado continuar a ser reconhecido pelos
rankings internacionais das melhores escolas de
gestão e economia. É bom sinal. Significa que a
“minha” escola continua na vanguarda do
conhecimento e continuará a formar pessoas com
capacidade de pensar, questionar e de contribuir
para o avanço de Portugal e do mundo".

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

ISEG vence Prémio Human Resources
Portugal
O ISEG foi eleito, pelo segundo ano
consecutivo, o melhor Estabelecimento
de Ensino com as melhores ações e
soluções de Formação nas áreas de
Cultura Organizacional e Gestão de
Pessoas, pela Revista Human Resources
Portugal.
A área de comunicação do ISEG esteve
representada
por
Jorge
Borges,
que recolheu o prémio, num final de tarde
festivo, no dia 9 de julho.
Assista à cerimónia de entrega dos
prémios, aqui.

Esta newsletter celebra a recente conquista do Prémio Human Resources na categoria de
Melhor Estabelecimento de Ensino, faz a cobertura da nossa presença nos media, 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, Ana Torres, António Garcia Pereira, Carlos
Farinha Rodrigues, Carolina Afonso, Clara Raposo, Eduardo Catroga, Francisco Louçã,
João Duque, João Peixoto, Joaquim Sarmento, Luís Cardoso, Mário Centeno, Nuno Crato,
Ricardo Cabral, Sandra Alvarez e Sofia Santos.

>> Ana Torres, membro do Conselho Estratégico do MBA e presidente
da PWN Portugal, comenta a atuação da primeira-ministra da Nova
Zelândia.
>> António Garcia Pereira participou no debate "Parar para pensar o
novo trabalho" organizado pelo Expresso.
>> João Peixoto comenta, no Jornal de Notícias, o regresso de muitos
imigrantes provocado pela atual crise.
>> Joaquim Sarmento, no ECO, apresenta dúvidas e certezas sobre a
solução para a TAP.
>> Eduardo Catroga defende, no ECO, que "é preciso vencer o vírus
da inação estrutural" para desenvolver a economia depois da pandemia.
>> Sofia Santos, no ECO, sobre a recuperação verde pós-Covid-19.

>> Opinião de Alexandre Abreu, no Expresso, sobre o possível fim do
dinheiro físico.
>> Opinião de Francisco Louçã, no Expresso, sobre a situação na
TAP.
>> Ricardo Cabral, no Público, sobre a exclusão de Portugal dos
corredores aéreos.
>> Joaquim Sarmento, no ECO, é um dos economistas que admite
revisão do Orçamento Suplementar por agravamento das previsões
económicas.
>> Carlos Farinha Rodrigues participa em workshop sobre políticas
públicas para a longevidade.
>> O impacto da pandemia nas universidades, segundo Clara Raposo,
à Casa da América Latina, Newsletter CAL-Economia.
>> Nuno Crato, no Observador, sobre a importância da leitura e o seu
impacto no desempenho escolar.
>> António Garcia Pereira, no Notícias Onine, sobre os atores da
Justiça.
>> No Expresso, opinião de João Duque sobre a nacionalização da
TAP.
>> Francisco Louçã, no Expresso, sobre a indústria da saúde e a crise
pandémica.
>> Mário Centeno, professor convidado do ISEG, foi ouvido no
Parlamento a propósito da sua designação para governador do Banco
de Portugal.
>> Luís Cardoso apresenta, à revista Human Resources, as novidades
da formação para executivos.
>> O livro "Ser Digital", escrito por Carolina Afonso e Sandra Alvarez,
é destaque no Link to Leaders.
>> Alunos do ISEG vice-campeões europeus em competição de
empreendedorismo continuam a ser destaque.
>> Clara Raposo participou no webinar "Binómio Imobiliário-Energia",
inserido na Semana da Reabilitação Urbana de Lisboa.
>> João Duque alerta, na TSF, para os custos na solução encontrada
para a TAP.

Síntese de Conjuntura ISEG em destaque na
imprensa portuguesa
A Síntese de Conjuntura ISEG, relativa a junho de 2020, é destacada nos principais meios
de comuncação portugueses. Pode ler na íntegra, aqui.

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.
Veja mais informação aqui.

No âmbito da conferência "The Lisbon
Meetings
in
Game
Theory
and
Application", que decorreu no ISEG no
final do ano passado, o PEJ teve a
oportunidade de falar com o keynote
speaker
Eric
Maskin,
Nobel
da
Economia, sobre eleições e votação
estratégica.

What's Up @ ISEG?
ISEG Executive Education
Beyond the Present
Webinar Series
Compreenda como o Mindfulness funciona como ferramenta para tomar decisões em
circunstâncias ambientais complexas, difíceis e sob stress, lidando com as suas próprias
emoções e com as dos outros.
Assista ao webinar com João Carvalho das Neves, professor catedrático do ISEG e
Certified Teacher em Mindfulness Based Stress Reduction pela San Diego University
Mindfulness Center, dia 16 de julho, às 18h15. Mais informações aqui.

Alunos do ISEG em destaque

Aluna do ISEG premiada pela
McKinsey com Next Generation
Women Leaders Award 2020

ISEG Business Club lança artigos
semanais sobre assuntos
económicos e financeiros

Diana Silva, estudante do ISEG, foi
premiada pela McKinsey com o Next
Generation Women Leaders Award.
O NGWL Award 2020 foi criado pela
McKinsey & Company com o objetivo de
reconhecer talentos e apoiar alunos que
desejam maximizar o seu potencial, e este
ano distinguiu a aluna de Economia do
ISEG, que se destacou entre mais de 100
candidaturas.
Diana Silva é também Presidente do ISEG
+ Solidário. Parabéns!

O ISEG Business Club (IBC) é uma
associação de e para estudantes cujo
principal
objetivo
é
conetar
os
estudantes ao mercado de trabalho,
preparando-os para o dia-a-dia no mundo
empresarial.
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O IBC acaba de lançar um novo
site, onde pode acompanhar artigos
semanais, com a participação de alunos e
docentes do ISEG, e uma newsletter
mensal. Veja aqui.

Não perca o novo vídeo do ISEG MBA!
Condições especiais para Alumni
ISEG: Desconto Early Bird de 20% até 15
de julho.

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.
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