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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.

"Ao longo dos últimos meses, um pouco por todo o país,
têm surgido várias notícias e diferentes estudos que
apontam para um agravamento generalizado da saúde
mental dos estudantes universitários.
Ansiedade, esgotamento e stress são hoje uma realidade
cada vez mais presente na vida dos jovens portugueses.
Se é verdade que esta problemática se acentuou com a
pandemia de Covid-19, também é verdade que ainda o
ano passado a Organização Mundial de Saúde (OMS)
identificava este problema silencioso e pedia a atuação
dos líderes mundiais. Uma oportunidade perdida.
É por isso essencial que exista uma reflexão no Ensino
Superior em torno desta matéria, porque também aqui não
somos exceção. O Processo de Bolonha tem aspetos
muito positivos, mas a diminuição da duração dos ciclos
de estudo provocou um aumento da carga letiva que é
muito prejudicial à qualidade de vida e bem-estar dos
estudantes universitários.

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

As Instituições de Ensino Superior são veículos
fundamentais de transferência de conhecimento e de
promoção do saber, mas não se podem limitar ao papel de
formar profissionais. Formar pessoas deve ser também
uma missão das instituições e as atividades
extracurriculares devem ser cada vez mais valorizadas e
devidamente enquadradas no calendário letivo. Há tempo
para tudo e uma Universidade que promova a atividade
física e desportiva, a cultura, a responsabilidade e
solidariedade social, o voluntariado, entre outras, será
sempre uma Universidade do Século XXI".

Esta newsletter celebra o recente protocolo assinado entre o ISEG Executive Education e o
Instituto Superior Técnico, faz a cobertura da nossa presença nos media, das novidades de
research e das surpreendentes inovações empreendedoras dos nossos talentosos estudantes.
Neste número têm a palavra António Garcia Pereira, Avelino Jesus, Clara Raposo,
Francisco Louçã, João Duque, Joaquim Sarmento, Manuel Ennes Ferreira, Paulo Trigo
Pereira, Ricardo Cabral, Sara Falcão Casaca e Sofia Santos.

>> Clara Raposo, no Deans' Corner do Jornal de Negócios, questiona
se a pandemia possibilitará um "novo normal" ou se corremos o risco de
regressar ao "velho normal".
>> A Síntese de Conjuntura do ISEG de junho em destaque no
Expresso.
>> A Síntese de Conjuntura do ISEG de junho em destaque no Sol.

>> A Síntese de Conjuntura do ISEG de junho em destaque no Market
Report.
>> Opinião de Avelino Jesus, no Jornal de Negócios, sobre o plano de
recuperação económica.
>> Francisco Louçã, no Expresso, sobre a proposta
de multimilionários para a criação de um imposto sobre fortunas.
>> Ricardo Cabral, no Público, sobre a nova presidência do Eurogrupo.

>> Opinião de Joaquim Sarmento, no ECO, sobre o plano de
recuperação económica para a próxima década.
>> Clara Raposo comenta, no Jornal de Negócios, a aposta na
internacionalização para um ensino de qualidade.
>> António Garcia Pereira, no Notícias Online, compara o caso BES
com o caso TAP.
>> Em mais um arranque de candidaturas ao ensino superior, Clara
Raposo apresenta, no Jornal de Negócios, as vantagens de se tirar
uma licenciatura.
>> Opinião de Paulo Trigo Pereira, no Observador, sobre os riscos das
novas funções da CCDRs.
>> Aluna do ISEG criou uma linha de swimwear com nova tecnologia
que não deixa marcas de bronze.
>> Manuel Ennes Ferreira, no Expresso, sobre a importância da
transparência em Angola.
>> Opinião de João Duque, no Expresso, sobre a pluralidade e o
respeito que a opinião da universidade deve ter face aos seus mecenas.
>> Francisco Louçã questiona, no Expresso, as estatísticas de
desemprego.
>> Sara Falcão Casaca, em entrevista à Antena1, responde à pergunta
"O teletrabalho é conciliável com a vida familiar?"
>> Sofia Santos, um dos principais oradores do evento Planetieres
World Gathering, em entrevista à TVI.

ISEG e Técnico juntos no MBA e em
programas executivos
O ISEG e o Instituto Superior Técnico,
ambos da Universidade de Lisboa,
celebraram um protocolo no âmbito do
MBA e da formação executiva, com a
presença dos Presidentes dos dois
institutos. O Presidente do Técnico,
Rogério Colaço, salientou que vem dar
"continuidade à longa parceria e amizade"
que une estas "escolas irmãs, criando
valor para o país no âmbito da formação
avançada". Clara Raposo, Presidente do
ISEG, salientou que "o ISEG e o Técnico
são
parceiros
naturais
que
se
complementam na perfeição" e que
pretendem "formar os profissionais mais
completos do mercado". O protocolo foi
assinado por Luís Cardoso, Rogério
Colaço e Helena Ramos.
Estas duas Instituições de renome
internacional
lançam
programas
executivos de curta duração focados na
área digital e de tecnologia, aliando as
competências em Gestão e Estratégia do
ISEG com o know-how de engenharia e
digital do Técnico. Adicionamente, unem
esforços na stream “Digital Disruption” do
ISEG MBA.

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.

João Duque, Professor Catedrático do
ISEG,
foi
uma
das
18
figuras
convidadas por Luís Ferreira Lopes para
refletir sobre os desafios que o país
enfrenta devido à covid-19.
As reflexões foram partilhadas no livro
recém-publicado
"Esperança
e
Reinvenção: Ideias para o Portugal do
Futuro".
A venda reverte a favor do Banco
Alimentar Contra a Fome, para ajudar a
população, numa altura em que a
solidariedade
é
crucial
para
a
sobrevivência de muitos.

Alunos inovadores, empreendedores e
premiados - Orgulho ISEG!
A Nudist é inovadora, produzida em
Portugal e reveladora de especial cuidado
com sustentabilidade ambiental.
Como empreendedora e empresária, Joana
Ferreira dá um exemplo de persistência e
capacidade de criação, aliando as suas
paixões: a costura, o surf e... a gestão!
Parabéns.

Aluna do ISEG criou uma linha
de swimwear com nova tecnologia
que não deixa marcas de bronze
Joana Ferreira, aluna do segundo ano da
licenciatura em Gestão do ISEG, é notícia
na imprensa. Acaba de lançar a marca de
swimwear Nudist, que permite bronzear as
áreas do corpo tapadas pelo biquini ou fato
de banho.
Graças à sua ideia e à tecnologia
inovadora do tecido patenteado, uma
pequena percentagem de raios UV passam
através do fato de banho, permitindo um
bronzeado simultaneamente "bonito e
seguro", como Joana explicou.

A MIZED é um dos três finalistas na
categoria INOVAÇÃO.
No total, são 21 os projetos finalistas (de
entre 10600 candidaturas!?) que passarão
por um Programa de Aceleração. Parabéns
e Boa Sorte!
SABER MAIS >

MIZED na final nacional do
concurso de empreendedorismo
Acredita Portugal
Depois do sucesso europeu no JA
Enterprise Challenge, a equipa MIZED,
composta por alunos das licenciaturas de
Economia e Gestão do ISEG está agora
na final da 10ª edição do Concurso
Montepio Acredita Portugal 2020, o maior
concurso de empreendedorismo em
Portugal.
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