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WELCOME BACK!

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!

"Sabe bem poder sair de casa, ir à faculdade, regressar às
aulas, aos pequenos intervalos, aos convívios no pátio, às
conversas de bar, sentarmo-nos de novo na esplanada do
quiosque e ver de novo os colegas e amigos. Ações das
quais retiramos mais valor, agora que já não são tão
regulares.
Logicamente, a pandemia veio mudar o panorama de tudo
o que tomávamos como certo, o ensino e o apoio aos
alunos não foi exceção.
Liderança foi uma qualidade que teve que estar bem
presente em todos os que se relacionam com este meio,
assim como a capacidade de saber responder às
situações adversas.
Foi um dos momentos mais difíceis do mandato da
AEISEG, tornando-o talvez num dos mandatos mais
difíceis de sempre. No entanto, a aptidão de adaptação
permitiu que superássemos as dificuldades, sem descurar
aqueles por quem o fazemos, os alunos, assim como
aqueles que são a nossa família, os funcionários.
Mantivemo-nos lado a lado, procurando sempre perceber
qual o feedback sobre o novo método de ensino, o
impacto que teve na saúde mental e, simultaneamente,
fornecendo sebentas e livros e apoiando sempre as
causas mais nobres em defesa da honra destes mesmos
estudantes do nosso instituto.

Agora com o novo desafio de um regresso às aulas
diferente do esperado, posso assegurar que estaremos
aqui presentes mais do que nunca para combater todos os
impasses que possam existir na luta e adaptação de
todos".

Agora também em Inglês
A Newsletter #18 levou mais uns dias a sair
porque é o nosso primeiro número que é
publicado simultaneamente em português e
em inglês.
A pedido de muitos Alumni e entidades
internacionais com quem temos parcerias, a
Newsletter OpiniãO ISEG está agora
também disponível em inglês.
Basta clicar AQUI ou no canto superior
direito da newsletter.
Deem-nos tempo e todas as anteriores
edições estarão também disponíveis em
inglês.
Nesta edição, destacamos a cobertura da nossa presença nos media, o regresso ao campus do
ISEG com uma forma criativa de revermos as medidas de saúde pública que aqui respeitamos,
damos nota da reunião do Conselho Editorial da Executive Digest no ISEG, celebramos a edição
da nossa Newsletter em versão internacional em inglês e muito mais...
Neste número têm a palavra Alexandre Abreu, Avelino de Jesus, Carlos Farinha Rodrigues,
Clara Raposo, Francisco Louçã, João Duque, Jorge Gomes, Manuel Ennes Ferreira, Nuno
Crato, Nuno Valério, Paulo Trigo Pereira, Ricardo Cabral e Sandra Maximiano.

Já se sente a retoma?
>> No Público, Ricardo Cabral apresenta sugestões de política
orçamental para evitar uma depressão económica.
>> Opinião de Avelino de Jesus, no Jornal de Negócios, a propósito da
aprovação do primeiro curso de Medicina numa universidade não
estatal.
>> No Público, Nuno Valério, comenta a grande recessão de 1928 em
Portugal.
>> Opinião de Paulo Trigo Pereira, no Observador, sobre a
recuperação económica de Portugal 2020-30 e o plano de Costa Silva.
>> Alexandre Abreu, no Expresso, analisa a proposta económica do
Chega.
>> Francisco Louçã, no Expresso, sobre o cenário da dissolução do
Parlamento.
>> João Duque comenta, no Jornal Económico, a importância dos
fundos europeus para a recuperação das finanças públicas.
>> O Jornal Económico fez uma lista das 25 personalidades mais
relevantes em Portugal nos últimos 25 anos, onde constam 5 alumni do
ISEG.
>> Entrevista a Carlos Farinha Rodrigues: "Em Portugal não podemos
combater a pobreza sem combater as desigualdades".
>> Opinião de Francisco Louçã, no Expresso, a propósito do debate
sobre a disciplina de Educação para a Cidadania e Desenvolvimento.
>> João Duque, no Expresso, alerta para a zona Euro ter entrado em
deflação.
>> Opinião de Manuel Ennes Ferreira, no Expresso, sobre a lista dos
20 mais ricos do mundo.
>> Sandra Maximiano, no Expresso, defende a obrigatoriedade da
Educação para a Cidadania.
>> Jorge Gomes escreve sobre o síndrome pós-férias.

>> Em edição de aniversário do Jornal Económico, Clara Raposo foi
um dos 33 líderes convidados a responder à questão " Como pode
Portugal garantir uma recuperação rápida e robusta?"
>> Paulo Trigo Pereira e Ricardo Cabral comentam, na Visão, os
riscos e desafios do OE2020 e a preparação do OE2021.
>> João Duque foi um dos convidados do Expresso da Meia-Noite para
discutir o custo para os contribuintes do Novo Banco.
>> Nuno Crato em entrevista à SIC, defende a importância de não
parar o ensino presencial.

De volta ao ISEG - Bem-vindos a Bordo!
No ISEG não brincamos com a segurança e levamos a saúde pública e da nossa comunidade
muito a sério. Mas a criatividade term sempre lugar! Merece ser visto e ouvido.

ISEG acolhe reunião do Conselho Editorial da
Executive Digest
A Presidente do ISEG foi a anfitriã da reunião mensal do Conselho Editorial da Executive
Digest. O almoço teve lugar no rooftop do ISEG. Com a presença do diretor da revista, Ricardo
Florêncio, e dos conselheiros António Casanova, Fernando Neves de Almeida, Gustavo
Guimarães, Isabel Ucha, João Duque, José Galamba de Oliveira, José Gomes, Luís Paulo
Salvado, Nelson Pires, Manuel Lopes da Costa, Paulo Carmona e Paulo Ramada.

Research @ ISEG
Já está disponível a edição de setembro
do Portuguese Economic Journal
dedicada a “Advanced Methods to
Measure Tourism Impacts”.

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

Estudantes da ISEG JBC lançam formações
de cariz solidário para apoiar empresas
A ISEG Junior Business Consulting organiza
o #Reboost, um evento composto por 4
formações que permitem aprender como
encarar a nova realidade empresarial. Cada
formação tem uma duração prevista de 55
minutos e a entrada é gratuita.
Pretende auxiliar empresas que foram
afetadas direta ou indiretamente pela
pandemia do Covid-19,através de um Plano
de Recuperação, que compreende diversas
vertentes nas áreas financeira, de recursos
humanos, estratégica, e ainda de marketing
e de comunicação acompanhado por
formadores de renome em cada uma das
suas áreas.
O #Reboost tem também um cariz solidário
e vai ser-te dada a possibilidade de ajudar
aqueles que mais necessitam: no decorrer
do evento #ReBoost poderás fazer doações
que reverterão a favor do CASA - Centro de
Apoio ao Sem Abrigo!
Mais informações e inscrições abertas aqui.
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