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

Estamos prestes a iniciar um novo ano letivo sujeito a
condições nunca antes defrontadas, com efeitos
profundos em todo planeamento, organização e vivência
do processo pedagógico na universidade, e nos espaços
de ensino-aprendizagem em geral. Este tempo pandémico
coloca-nos não só um conjunto de condições adversas à
partida mas, sobretudo, a incerteza quanto ao evoluir dos
parâmetros de saúde pública, que torna volúvel o
exercício de planeamento das atividades do ensino em
grandes espaços de lecionação.
É certo que defrontámos e ultrapassámos já (desde
março, de forma notável por parte de alunos, docentes e
funcionários não docentes) muitos desafios no âmbito do
ensino à distância, com um balanço que podemos
considerar positivo.
Essa experiência será agora muito útil no regresso a um
modelo de ensino de base presencial, embora
caracterizado por um hibridismo complementar, com
componentes de ensino à distância. É o sistema híbrido –
um compromisso necessário e responsável na atual
conjuntura sanitária – que constitui novidade absoluta, que
nos exigirá, a todos os agentes académicos,
responsabilidade individual,
resiliência e mesmo
solidariedade, tendo em vista os grandes objetivos
pedagógicos – esses invariantes: continuar a promover
uma formação de excelência em todas as áreas
científicas e ciclos de estudos do ISEG.
Mas as novas coordenadas da organização do ano letivo
também constituirão um terreno fértil para a flexibilidade e
aceleração de modos de inovação pedagógica,
proporcionada pelos meios convocados para satisfazer as
restrições de enquadramento.

Com efeito, os meios remotos podem dar um contributo
para a melhoria da qualidade dos processos de ensinoaprendizagem e mesmo em certas componentes da
avaliação contínua e proximidade tutorial, se não em
todas, na generalidade das unidades curriculares
oferecidas. Não há dúvida que a interação proporcionada
pela lecionação e contacto presencial é um ambiente
insubstituível na praxis pedagógica. Mas é na
complementaridade presencial/ remoto que podemos e
devemos também descobrir novas oportunidades de
promoção da eficiência pedagógica cujo cômputo final se
quedará sempre pelo exame do indicador principal – que
conhecimentos, competências científicas e técnicas, que
fundamentos para uma ética académica e profissional
foram adquiridos –, avaliado independentemente dos
custos de contexto.
É certo que, idealmente, haveria um tempo mais generoso
para os docentes poderem adquirir mais formação para
um fomento mais seguro da inovação pedagógica
utilizando novos meios. Mas com a energia que já
colocámos num passado muito recente, e beneficiando do
excelente trabalho em rede – nomeadamente coadjuvado
pela nossa incansável Direção de Sistema de Informação
– e dos investimentos materiais adaptativos realizados no
campus, iremos consolidar formas de atuação que
permitirão decerto bons resultados pedagógicos e bom
acolhimento por parte dos nossos alunos.
Como bem sintetizou o Professor Nuno Valério, há pouco
tempo nesta coluna, com a pluralidade que nos
caracteriza, o ISEG, hoje, como no seu passado, é uma
Escola em que se projeta o futuro.

A newsletter está de volta! Com a cobertura da nossa presença nos media durante as últimas
semanas, o destaque ds nossa research aplicada na Síntese de Conjuntura que tantos seguem
e dá nota das novidades surpreendentes dos alunos e alumni do ISEG.
Neste número têm a palavra Alexandre Abreu, António Afonso, António da Ascenção Costa,
António Garcia Pereira, Avelino de Jesus, Carlos Bastardo, Clara Raposo, Eunice Castro
Seixas, Filipe Oliveira, Francisco Louçã, Helena Amaral Neto, Joanne Li, João Duque,
Joaquim Montezuma, José Augusto Felício, José Dias Lopes, Manuel Ennes Ferreira,
Maria João Guedes, Maria Rosa Borges, Nuno Valério, Paulo Trigo Pereira, Patrícia Melo,
Sandra Maximiano, Sofia Santos e Vítor Escária.

We're back!
>> Clara Raposo participou na apresentação do livro da FMMS "Por
onde vai a Banca?" na Feira do Livro de Lisboa.
>> João Duque comenta, no Expresso, o desalinhamento entre a
economia e o mercado de capitais.
>> Opinião de Carlos Bastardo, sobre a influência da Covid-19 nos
resultados da banca do último trimestre.
>> Na coluna Deans' Corner, no Jornal de Negócios, Clara
Raposo recorda Lavoisier para perguntar "na economia, nada se cria,
nada se perde, tudo se transforma?"
>> Opinião de Maria Rosa Borges, no Jornal Económico, sobre o
desafio da execução dos fundos europeus.
>> Helena Amaral Neto escreve, no Expresso, sobre como a pandemia
está a mudar o mercado.
>> Opinião de António Afonso, no ECO, sobre a gestão dos dinheiros
públicos.
>> Manuel Ennes Ferreira analisa, no Expresso, o atual momento da
economia angolana.
>> Maria João Guedes, no ECO, analisa o impacto na produtividade
durante a supressão de feriados.
>> Opinião de Joanne Li, membro do ISEG International Advisory
Council, sobre a forma como as universidades estão a repensar o seu
modelo de ensino para responder aos desafios do coronavírus.
>> João Duque, no Jornal Económico, alerta para a eventualidade de
um novo confinamento e o rombo que tal causaria nas finanças públicas
portuguesas.
>> No Expresso, opinião de Sandra Maximiano sobre a eficiência da
gestão do dinheiro público.
>> José Augusto Felício é um dos subscritores do alerta enviado à
Comissária Europeia dos Transportes, para a possibilidade de Portugal
se tornar uma ilha ferroviária na Europa.
>> Em entrevista ao Expresso, Francisco Louçã comenta a atualidade
política e económica.
>> Opinião de Avelino de Jesus, no Jornal de Negócios, sobre a
resolução do BES e o seu impacto nas contas públicas.
>> Filipe Oliveira, Presidente da Sociedade Portuguesa de Matemática
e professor do ISEG, comenta os resultados dos exames de
matemática e o acesso ao ensino superior.
>> O site MaisEducativa recorda as 10 razões para estudar no ISEG.

>> Opinião de Manuel Ennes Ferreira, no Expresso, sobre a crise da
universidade em Angola.
>> Vítor Escária foi nomeado chefe de gabinete do Primeiro-Ministro.

>> Alexandre Abreu, no Expresso, comenta a dimensão da queda do
PIB.
>> Opinião de José Dias Lopes, no Jornal Económico, sobre o futuro
do turismo em Portugal.

>> Opinião de Patrícia Melo, no Público, sobre a reconquista do
espaço público urbano.
>> António da Ascenção Costa comenta, no Jornal de Negócios, o
impacto do turismo na queda do PIB.
>> Opinião de Carlos Bastardo, no Jornal de Negócios, sobre a
necessidade da mudança de paradigma económico.
>> Opinião de Sofia Santos, no ECO, sobre a importância do
hidrogénio para se atingir os compromissos de descarbonização até
2050.
>> Eunice Castro Seixas, no Público, sugere reflexão com base no
teletrabalho durante o período de confinamento.
>> No Notícias Online, António Garcia Pereira analisa a atualidade
política e social e apela ao espírito crítico.
>> Nuno Valério comenta, na Sábado, a história de algumas dívidas
centenárias.
>> Clara Raposo esteve no Expresso da Meia-Noite e comentou os
recentes dados da recessão económica e a crise no turismo.

>> Joaquim Montezuma comenta, na revista Exame, o impacto da
pandemia no mercado imobiliário.
>> Testemunho de Clara Raposo na revista Human Resources
Portugal, sobre a importância do Prémio para melhor estabelecimento
do ensino em 2020.
>> Coluna de opinião de Paulo Trigo Pereira
no Observador.
>> Opinião de Francisco Louçã no Expresso durante o mês de agosto.

>> Coluna de opinião de João Duque no Expresso durante o mês de agosto.

>> Análise de Francisco Louçã no habitual espaço de comentário na Edição da Noite da SIC.

Síntese Conjuntura em destaque
O ISEG estimou, com dados do 1º semestre, que o PIB registe uma queda entre 8% e 10%
este ano, de acordo com a síntese de conjuntura de julho. Este verão, a Síntese de
Conjuntura do ISEG esteve em alta!

Bolsas Gulbenkian para o novo curso
Sustainable Finance
O
novo
curso
Sustainable
Finance do ISEG Executive Education é
um sucesso de candidaturas! O seu
caráter inovador e a relevância dos temas
abordados e dos seus oradores atrai
importantes parcerias. Como o protocolo
estabelecido com a Fundação Calouste
Gulbenkian.
A Gulbenkian atribui 5 Bolsas de Estudo a
candidatos a este curso executivo, com o
objetivo de apoiar profissionais de micro
empresas, PMEs, startups e organizações
sem fins lucrativos na promoção de uma
sociedade
mais
sustentável.
As
candidaturas que mais se destacarem na
área
da
sustentabilidade
serão
selecionadas.
O
programa
executivo ‘Sustainable Finance: Green
and Climate Finance’ terá início no dia 17
de setembro.

Cultura @ ISEG
Concerto de violino e piano com Rui
Cristão e António Mont'Alverne, gravado
no ISEG em 2019 e transmitido esta
semana na Antena2

Aluna do ISEG MBA em destaque!
Parabéns à Carolina Rocha, aluna do ISEG MBA, uma das 5 nomeadas para os prémios
"Portuguese Women in Tech" na categoria Marketing & Sales Experience.

Alumni ISEG dão cartas: em todas as
gerações e em todos os setores
Sandra Gaspar, alumna do mestrado de
Marketing do ISEG, criou nova marca de
vestuário,
Karuna,
para
celebrar
a
diversidade.

Hugo Preto, licenciado em Economia no
ISEG e managing partner da Accenture,
apresenta o estudo "Technology Vision
2020".

5 Alumni do ISEG na lista dos "mais poderosos" do Jornal de
Negócios

Veja os perfis de Fernando Medina (Mestre pelo ISEG), Paulo Macedo (Licenciado pelo ISEG),
Pedro Castro e Almeida (Licenciado pelo ISEG), Mário Centeno (Licenciado e Mestre pelo
ISEG) e Pedro Nuno Santos (Licenciado pelo ISEG).
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