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OBRIGADO, Luís Alves Costa!
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!

"A Associação dos Antigos Alunos do ISEG tem, sem dúvida,
uma dívida para com o seu presidente cessante, Luís Alves
Costa, que acaba de cumprir os dois mandatos estatutários.
Posso afirmá-lo sem desdenhar qualquer antecessor
(nomeadamente aquele a quem sucedeu, o meu saudoso
amigo Alberto da Ponte, que a morte levou cedo de mais);
nem os que a ele venham a suceder. O que se passa é que o
Luís, cuja energia só é batida pela simpatia, tem o que na
minha terra se chama ‘bicho carpinteiro’ – não pára quieto!
O ISEG, denominação atual do que já foi o Quelhas (como o
meu pai referia a escola, que na altura se chamava ISCEF) e,
depois, ISE, veio também a conhecer nos últimos anos um
forte desenvolvimento que aumentou o seu prestígio e com
ele o dos seus antigos alunos.
O novo presidente dos Alumni será escolhido logo que a
pandemia permita a existência de AGs. Mas beneficiará não
só do trabalho da direção que o Luís comandou com
entusiasmo, como, igualmente, da forma que os sucessivos
diretores da mais antiga e prestigiada escola de economia a
souberam renovar. Dotando-a de mais cursos e de melhores
recursos, internacionalizando-a e – tal como todas as
faculdades que compunham a antiga Universidade Técnica –
integrá-la na Universidade de Lisboa que com esta unificação
abarca todos os campos do saber e do conhecimento.
Mas falar de Luís Alves Costa – cuja direção teve a gentileza e
ousadia de me fazer um antigo aluno do ISEG honorário – é
falar de convívio aliado à partilha de conhecimentos.
Mensalmente, durante o ano académico, foi possível realizar
no belíssimo Salão Nobre da Escola, jantares cada vez mais
participados em que um orador de prestígio, convidado e
também ele, regra geral, senão exclusiva, antigo aluno,
expunha e debatia temas da atualidade ligados à escola.
Como espécie de mestre de cerimónias coube-me, quase
sempre, fazer a apresentação desses convidados, apresentarlhes as primeiras objeções e organizar as perguntas dos
convivas que se distribuíam pelas mesas onde haviam
jantado, depois de um ligeiro coquetel. Porque o Luís, saibam
aqueles poucos que o não conhecem bem, é seguidor da
célebre frase atribuída, por vezes, a Thomas Hobbes:
“primeiro comer, depois filosofar” (ou discutir).
Da presidente da Fundação Gulbenkian, Isabel Mota, ao
então ministro das Finanças e atual Governador do Banco de
Portugal, Mário Centeno, por ali passaram economistas e
gestores de todas as proveniências, de todas as linhas de
pensamento, de todas as geografias económicas. Destaco
José Félix Ribeiro, Carlos Rodrigues, José António Vieira da
Silva, Manuel Caldeira Cabral (na época minstro da
Economia), José Gonçalves e até o prof. Fernando Catroga,
Professor de História na Universidade de Coimbra e irmão do
consócio Eduardo Catroga (que nos falou sobre o estadonação na época trans-nacional). Naqueles jantares soubemos
pormenores, justificações, explicações até então pouco
conhecidas e, talvez, algumas inconfidências que ficaram
guardadas entre os presentes.

O Luís Alves Costa é credor deste salto em frente da
Associação; um homem a quem todos nós devemos – seja a
simpatia e o afeto, seja a iniciativa e a inovação. Ele que
inventou – é o termo – um jogo global de gestão presente em
cerca de 40 países, apesar das responsabilidades na sua
bem sucedida empresa, a SDG, soube reconhecer a dívida
que tinha – que todos têm – à escola onde receberam a teoria
e os fundamentos que lhes permitiram singrar. Sejam
presidentes de grandes bancos, de grandes empresas, de
grandes consultoras ou de grandes fundos. Ali, no Salão
Nobre, todos eram, de novo, os alunos do ISEG, os colegas do
Luís e os convivas dos que haviam sido seus colegas, seus
mestres ou seus alunos.
Pessoalmente, agradeço a oportunidade que o Luís me deu
para conhecer de perto a escola que foi a de meu pai; para
rever amigos das lutas comuns na academia, para privar com
homens que se esforçaram na demanda de criar valor para o
país.
Penso que todo o ISEG, e sobretudo aqueles que foram seus
antigos alunos, poderão dizer: Obrigado, Luís!"

Esta newsletter presta homenagem a Luís Alves Costa, Presidente da Associação de Antigos
Alunos, faz a cobertura da nossa presença nos media, das novidades de research, dos feitos
dos nossos alumni e da importância da cultura @ ISEG.
Neste número têm a palavra Alexandre Abreu, António Garcia Pereira, António Goucha
Soares, António Mendonça, Carlos Bastardo, Clara Raposo, Francisco Louçã, Joanne Li,
João Duque, Joaquim Sarmento, Jorge Borges, Luís Cardoso, Manuel Laranja, Mário
Centeno, Miguel Stilwell de Andrade, Ricardo Cabral, Sandra Alvarez e Sandra
Maximiano.

Recuperação à vista?
>> António Goucha Soares comenta, no Jornal de Negócios, o acordo
alcançado no Conselho Europeu para o plano de recuperação da UE.
>> Clara Raposo, ao Jornal Económico, sobre o futuro da educação.

>> Relatório de Manuel Laranja, no Jornal da Comissão Europeia, faz
avaliação da implementação de estratégias de Smart Specialisation em
Portugal.
>> Miguel Stilwell de Andrade, membro do Conselho Estratégico do
ISEG MBA e CEO-interino da EDP, destaca a resiliência do negócio.
>> Carlos Bastardo, no Jornal de Negócios, sobre a utilização dos
fundos europeus aprovados no plano de recuperação económica.
>> Joanne Li, membro do International Advisory Council do ISEG,
comenta o impacto da Covid-19 na passagem para ensino online na
Universidade da Flórida.
>> António Garcia Pereira, no Notícias Online, recorda a história de
um país chamada Lagutrop.
>> Alexandre Abreu questiona, no Expresso, a eficácia dos fundos
europeus de recuperação na perspetiva macroeconómica.
>> Opinião de Francisco Louçã sobre o plano europeu de recuperação
económica.
>> No Público, Ricardo Cabral antecipa a resposta das autoridades
alemãs aos pedidos de esclarecimento do Tribunal Constitucional.
>> Joaquim Sarmento analisa, no ECO, duas décadas de estagnação
económica.
>> Opinião de Sandra Maximiano, no Expresso, sobre o plano
estratégico de recuperação económica.
>> Opinião de António Mendonça, no Expresso, sobre o difícil
percurso da macroeconomia.
>> João Duque, no Expresso, sobre o estado da economia e da dívida
pública antes e depois da pandemia.
>> Sandra Alvarez participou no webinar do Expresso "Parar para
pensar - marcas e consumidores".
>> Luís Cardoso e o protocolo que o ISEG estabeleceu com o
Técnico, em destaque na revista Executive Digest.
>> Jorge Borges recebeu o prémio do Melhor Estabelecimento de
Ensino atribuído ao ISEG pela revista Human Resources Portugal.
>> ISEG distinguido com o prémio Melhor Estabelecimento de Ensino
da revista Human Resources Portugal.
>> João Duque comenta, na TSF, o presente e o futuro da economia
portuguesa.
>> Mário Centeno tomou posse como governador do Banco de
Portugal, na SIC.

Fique a par das novidades de Research
Luís Catão, professor do ISEG, é,
juntamente com Maurice Obstfeld, editor do
livro "Meeting Globalization's Challenges:
Policies to Make Trade Work for All",
publicado pela Princeton University Press.
A obra conta com contributos de reputados
economistas mundiais. O prefácio é
de Christine Lagarde, Presidente do Banco
Central Europeu.

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

Alumni ISEG:
Mário Centeno, Governador do Banco de
Portugal
O ISEG deseja um excelente mandato
a Mário Centeno, ex-aluno e Professor
Catedrático Convidado do ISEG, que acaba
de tomar posse como Governador do Banco
de Portugal.

Open Minds - Cultura @ ISEG
Concerto de solistas da
Camerata Atlântica no ISEG
O auditório Caixa Geral de Depósitos do
ISEG recebe mais um concerto da Antena
2, no dia 27 de julho pelas 19h00.
Ana Beatriz Manzanilla (violino), Maria
José Laginha (violino), Pedro Saglimbeni
Muñoz (viola), Francisca Fins (viola)
e Nuno Abreu (violoncelo), solistas da
Camerata Atlântica, irão tocar o seguinte
programa: A. Dvorak - Quarteto de cordas
em
fá
maior
Op.
96 “Americano”, J. Brahms - Quinteto para
dois violinos, duas violas e violoncelo nº 2
em sol maior Op. 111.

Antena 2 transmite concerto
do pianista Lorenzo Pone
gravado no Auditório do
ISEG
O concerto do pianista Lorenzo Pone,
filmado no auditório Caixa Geral de
Depósitos do ISEG, foi transmitido pela
Antena 2 no programa "Grande Auditório".
Assista aqui.

Estudantes de Economia em destaque: YES!
A YES ISEG Young Economics
Society é um clube de estudantes que se
interessam por economia.
A ISEG YES procura dar a conhecer
acontecimentos de peso da atualidade,
partilhando a sua visão sobre os mesmos.
Entre muitas outras atividades, a YES
edita um jornal com alguma regularidade.
Leia aqui a
Económico.
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