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BOAS FÉRIAS!

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!

Quando me licenciei no ISEG, no final da década de 80,
tive o primeiro contato com o computador pessoal.
Qualquer smartphone atual tem mais capacidade de
processamento e memória que o vintage PC 486 dos anos
80. O acesso a esta tecnologia revolucionou os estudos
nessa altura. Era muito mais fácil escrever um relatório ou
fazer uma folha de cálculo, mas com uma condição: era
preciso ir à sala de informática da escola. Passados 30
anos, estamos a viver um novo paradigma. O aluno que
inicia os estudos universitários no final de 2020 vai
experienciar uma realidade diferente dos colegas de anos
anteriores.
A universidade hoje está onde está o estudante, ou seja,
em casa, no centro de estudos ou nas instalações da
escola. Desde que tenha acesso a plataformas que o
ligam à universidade, de forma síncrona ou assíncrona, o
aluno tem acesso às aulas, que decorrem em simultâneo
no formato presencial e online, à biblioteca, ou aos
serviços académicos.
O desafio das universidades é, então, proporcionar
ambientes de aprendizagem, colaboração e interação
interessantes e desafiantes, bem como desenvolver
competências para a utilização eficiente e eficaz destas
novas tecnologias pelos alunos, professores e
colaboradores.

Em setembro de 2020, como na década de 80, o ISEG
estará na vanguarda tecnológica e a par das melhores
práticas internacionais, com soluções inovadoras que
permitem a convivência de professores, alunos e serviços
num sistema de aprendizagem colaborativo e híbrido.
Infelizmente, as plataformas de colaboração não permitem
beber um café com os amigos entre dois dedos de
conversa, olhos nos olhos. É disto que sentimos falta.

ISEG é certificado "COVID-SAFE" pela
APCER

O campus do ISEG obteve a certificação COVID-SAFE, após rigorosa auditoria de todos os
espaços pela APCER, a Associação Portuguesa de Certificação. Um processo de inspeção
às instalações do ISEG averiguou a eficaz implementação dos procedimentos e práticas de
segurança e saúde, com base nas orientações da Direção Geral da Saúde (DGS), da
Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) e da Organização Internacional do Trabalho
(OIT). A certificação abrange a totalidade do Campus do ISEG.
“A certificação COVID-SAFE confirma que temos um Campus seguro, que cumpre todos os
requisitos de saúde pública. No ISEG, a saúde e a segurança de todos são prioridades.”,
comentou a Professora Clara Raposo, Presidente do ISEG.
Esta newsletter destaca a certificação "COVID-SAFE" que confirma as melhores condições de
saúde pública no campus do ISEG, faz a cobertura da nossa notável presença nos media,
salienta os prémios e outros feitos dos nossos alumni, bem como as novidades de research.
E deseja a todos umas excelentes férias, com uma boa seleção musical!
Neste número têm a palavra Alexandre Abreu, António Garcia Pereira, António Mendonça,
Clara Raposo, Eduardo Catroga, Francisco Louçã, Helena Jerónimo, Jaime Serrão
Andrez, João Duque, João Peixoto, Joaquim Sarmento, Jorge Gomes, Luís Nazaré,
Manuel Ennes Ferreira, Maria Rosa Borges, Paulo Trigo Pereira, Ricardo Cabral e Sofia
Santos.

>> No Jornal de Negócios, Luís Nazaré comenta o Plano de
Recuperação Económica e Social.
>> Opinião de Maria Rosa Borges, no Jornal Económico, sobre o
Plano de Recuperação Económica e Social.
>> Francisco Louçã, no Expresso, analisa o processo de venda do
Novo Banco.
>> Opinião de Sofia Santos, no ECO, sobre a sustentabilidade no
ensino e os estímulos para adquirir competências verdes.
>> João Duque comenta, no Jornal Económico, a oportunidade para
podermos reestruturar a economia com base no Fundo de Recuperação
Europeu.
>> Joaquim Sarmento informa, no ECO, que o seu partido está a
preparar um plano estratégico para aplicar fundos europeus.
>> Opinião de Ricardo Cabral, no Público, sobre o Fundo de
Recuperação Europeu.
>> Eduardo Catroga, no Jornal Económico, destaca a fraca ligação
entre a investigação e o mercado como um dos fatores para o número
de patentes registadas em Portugal.
>> António Garcia Pereira, no Notícias Online, regressa à situação na
Justiça.
>> Opinião de Alexandre Abreu, no Expresso, sobre o estado da
erradicação da pobreza.
>> António Mendonça, no Expresso, opina sobre o difícil percurso da
macroeconomia.
>> Opinião de Paulo Trigo Pereira, no Observador, sobre o novo
regimento da Assembleia da República.
>> Clara Raposo, em entrevista ao Expresso, aborda o sucesso na
rápida adaptação ao ensino online, os preparativos para o próximo ano
letivo, a sua liderança e pluralidade que existe no ISEG e (claro) a
entrada no Ranking Financial Times.
>> João Peixoto comenta, no Expresso, estudo que mostra recuo na
esperança de vida.
>> No Expresso, Manuel Ennes Ferreira relaciona a importância do
petróleo com a entrada da Guiné-Equatorial na CPLP.
>> Opinião de João Duque, no Expresso, sobre o plano estratégico de
recuperação económica.
>> Francisco Louçã, no Expresso, comenta os resultados da cimeira
europeia e os seus riscos.
>> Jaime Serrão Andrez, professor convidado do ISEG, é o novo
presidente da Parpública.
>> João Duque, entre as personalidades convidadas pelo Dinheiro Vivo
para recomendar livros para ler durante as férias.
>> Educardo Catroga comenta, no Observador, as políticas de
captação de investimento estrangeiro.
>> Correio da Manhã recorda as médias de acesso das licenciaturas
em 2019-2020, onde licenciatura em MAEG do ISEG classifica-se com
a 6ª média mais elevada a nível nacional.
>> Jorge Gomes, em A Pátria, relaciona a idade com a perceção de
aceleração do tempo.
>> Helena Jerónimo apresenta, na revista Human, a pós-graduação
"Desenvolvimento de Competências para Gestores de Recursos
Humanos".
>> No 10º aniversário da revista Human Resources, Clara
Raposo enumera as três+uma grandes mudanças na última década.
>> Opinião de Jorge Gomes, na revista InfoRH, sobre os desafios da
sustentabilidade.

Alumni ISEG em destaque
O ISEG dá os parabéns a Marta Rosado da Fonseca, que acaba de concluir o Mestrado
em Economia e Políticas Públicas do ISEG, vencedora do Prémio Jacques Delors 2020 com
a obra "Subsidiariedade como Instituição na Europa: dos pequenos passos ao futuro comum".
O trabalho premiado corresponde a uma versão alargada do Trabalho Final de Mestrado que
defendeu, em janeiro de 2020, no ISEG.
SABER MAIS >

Sandra Leal Vera-Cruz, alumna da Licenciatura em Gestão do ISEG, em destaque na
imprensa.
É Diretora-Geral da Coca-Cola em Portugal desde início de Janeiro, onde é responsável pela
gestão das operações da marca em Portugal. É a primeira vez que a Coca-Cola conta com
liderança local de nacionalidade portuguesa.

Research do ISEG em destaque
O
Portuguese Economic Journal
(PEJ) é uma revista académica do ISEG,
editada
pela
Springer
e
conta
com excelente visibilidade académica e
científica internacional.
Consulte o blog do PEJ para estar a par
das novidades. Veja aqui.

REM é um Consórcio de Investigação do
ISEG, na área da Economia e da
Matemática,
cuja
newsletter
pode
acompanhar mensalmente.
Veja aqui a última edição da newsletter.

O ISEG vai de férias e dá-nos música...
Durante o mês de agosto, a Newsletter OPINIÃO vai de férias, como muitos dos nossos
leitores.
Retomamos, em setembro, com muitas novidades!
Até lá, votos de boas férias para todos os nossos leitores - e deixamos como sugestão
de boa companhia musical a Playlist que os professores e funcionários do ISEG
construíram em conjunto no auge do confinamento. São 8 horas de música para as viagens
de carro em boa companhia, para os phones na praia e para os serões quentes. Aqui fica:

Este email foi enviado para
contact.emailaddress1lead.emailaddress1account.emailaddress1
Remover Subscrição

