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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!

"Há hoje tanta coisa nova que temos de enfrentar… Sem
ninguém nos ter perguntado se queríamos, temos de
arranjar uma forma de conseguir ultrapassar a nossa
resistência humana à mudança e procurar soluções para
as novas realidades com que nos deparamos.
Ainda esta semana o Santo Padre nos elogiou, aos
alunos, aos professores, às escolas do mundo inteiro, por
termos descoberto novos caminhos. Tenho a certeza que
estes novos caminhos serão, se soubermos trabalhar em
conjunto, se soubermos não desistir, os melhores
possíveis. Sabemos que tudo é tão novo que as nossas
opiniões são isso mesmo, opiniões, o que nos obriga a
estabelecer pontes, as quais são fundamentais para esse
caminho que temos que percorrer.

No ISEG, na nossa comunidade, sempre soubemos
ultrapassar todos os obstáculos com que nos
defrontámos, sempre fomos resilientes, e agora não será
diferente. Estamos a descobrir o melhor caminho para
continuar a garantir a excelência do nosso ensino e da
nossa investigação, não deixando ninguém que, por um
qualquer motivo circunstancial, fique para trás."

Esta newsletter faz um sumário dos nossos eventos virtuais, novidades que
interessam, como o protocolo de entendimento assinado com o Metropolitano de
Lisboa, o !Save the Date! para a Watch Party dos 109 anos do ISEG e a cobertura na
imprensa: O que os media dizem sobre o ISEG e o que as pessoas do ISEG pensam
sobre a atualidade económica e os próximos passos.
Neste número têm a palavra Alexandre Abreu, Ana Venâncio, António Afonso,
António Garcia Pereira, Avelino de Jesus, Carlos Farinha Rodrigues, Clara
Raposo, Francisco Louçã, Helena Amaral Neto, João Duque, Joaquim Sarmento,
Nuno Crato, Paulo Trigo Pereira, Ricardo Cabral e Victor Barros.

>> Opinião de João Duque, no Expresso, sobre os atrasos nos apoios
às empresas.
>> No ECO, António Afonso comenta o efeito do investimento público
na recuperação económica.

>> Opinião de Avelino de Jesus, no Jornal de Negócios, sobre os
efeitos das políticas de confinamento. (Parte I)
>> Opinião de Avelino de Jesus, no Jornal de Negócios, sobre os
efeitos das políticas de confinamento. (Parte II)
>> Opinião de Joaquim Sarmento, no ECO, sobre a crise e a dívida
pública.
>> Opinião de António Garcia Pereira, no Notícias Online, sobre
situação da TAP.
>> Francisco Louçã, no Expresso, sobre a incerteza e instabilidade
provocadas pelo Tribunal Constitucional Alemão.
>> Ricardo Cabral, no Público, sobre a proposta da reestruturação da
dívida pública da Argentina.
>> No Dinheiro Vivo, João Duque defende a criação de bad banks para
libertar a banca e dar mais incentivos nos créditos às empresas.
>> Alexandre Abreu, no Expresso, adverte para os perigos dos
certificados de imunidade.
>> Opinião de Francisco Louçã, no Expresso, sobre a estratégia da
Casa Branca de combate à ameaça chinesa.
>> Comentário de Nuno Crato, ao Jornal de Notícias, sobre o ensino à
distância como recurso.

>> Estudo de Ana Venâncio, Victor Barros e Clara Raposo, sobre o
aumento da criação de empresas como consequência da redução do
IRC no interior, em destaque no Jornal de Negócios.
>> Entrevista de Clara Raposo, à revista IT Insight, sobre o impacto da
pandemia nas empresas e a revolução de e-learning no ISEG.
>> Paulo Trigo Pereira, comentou na TSF, a polémica em torno do
Novo Banco (minuto 34'27'').
>> João Duque comenta, no Estado da Nação da TSF, a reabertura da
economia.
>> Declarações de João Duque, à TSF, a propósito das previsões da
Unidade Técnica de Apoio Orçamental.
>> Opinião de Carlos Farinha Rodrigues, na SIC, sobre as
desigualdades sociais provocadas pela crise sanitária e económica.
>> Helena Amaral Neto, no ECO, participa na Ecoolhunter talk sobre a
reinvenção do retalho depois do confinamento.
>> Comentário de Carlos Farinha Rodrigues, na RTP, sobre a perda
do rendimento das famílias e o aumento dos pedidos de ajuda (minuto
23'55'')
>> Na TSF, Carlos Farinha Rodrigues defende a criação de um
programa de recuperação económica inclusivo.
>> A opinião de António Afonso na imprensa na Grécia, no jornal TA
NEA.
>> A Síntese de conjuntura do ISEG de abril, voltou a ter destaque na imprensa:

Índice de Confiança ISEG - abril 2020
Já saíu o Índice de Confiança ISEG,
relativo ao mês de abril.
"Em abril de 2020, na sequência do
surto da epidemia COVID-19, o índice
de confiança ISEG, relativo à evolução
da atividade económica portuguesa no
curto prazo, assumiu o valor de 25,0.
Este valor corresponde a uma descida
da confiança relativamente ao mês
anterior, em que o valor do índice foi de
25,6, e aprofunda a grande descida da
confiança registada em março."

ISEG e Metropolitano de Lisboa assinam
protocolo - Nova estação junto ao ISEG

O ISEG e o Metropolitano de Lisboa já
assinaram o protocolo de entendimento
relativo à indeminização pela ocupação e
expropiação do espaço no âmbito do
projeto de expansão da rede de metro de
Lisboa.
O prolongamento das linhas Amarela e
Verde prevê a ligação do Rato ao Cais
do Sodré, com a criação de duas novas
estações, uma junto ao Jardim da
Estrela e outra junto ao ISEG, com
saída mesmo à porta na Travessa do
Pasteleiro.
Acompanhe as notícias relativas a
esta
empreitada
de
grande
complexidade:

Jovem Alumnus Solidário com os nossos
estudantes - Obrigado, Diogo!
"É impossível ficar indiferente quando
sabemos que existem estudantes que, devido
ao impacto desta situação, não têm acesso a
material informático adequado para assistir às
aulas
e,
por
consequência,
dar
continuidade às atividades que realizavam
presencialmente no campus. Espero desta
forma contribuir para que o impacto do
COVID-19 na vida dos estudantes do
ISEG seja o menor possível."
Diogo Dias

Diogo Dias, licenciado em Management
pelo ISEG e fundador da BiLD Analytics,
ofereceu novos computadores portáteis
a alunos do ISEG, nesta fase de urgência
digital em tempos de crise.

What's Up @ ISEG?

Webinar Series
ISEG MBA Global Partners

ISEG Executive Education
Webinars
Beyond the Present
Compreenda o que é a economia verde e qual
o seu papel atual e futuro, na nossa
sociedade. É cada vez mais importante as
empresas
saberem
como
podem
promover investimentos sustentáveis e como
os medir e financiar.

Startup Lisboa - Entreprenurship and the
Lisbon Innovation Ecosystem
May 19th, 6.15 pm
Miguel Fontes, Executive Director Startup
Lisboa
The session with Startup Lisboa will help to
understand how, an ISEG MBA student, will
have the opportunity to explore the dynamic
and fast-growing entrepreneurial ecosystem in
Lisbon, through immersive and hands-on
experience. This partnership’s module will go
from Entrepreneurship fundamentals and
ecosystems to the measurement of your
business’ success, going through markets,
funding and business models. It will also allow
you to have an Immersive Experience & Deep
Dive into the Lisbon Ecosystem by giving you
access to o incubators, investors, startups,
unicorns and big corps.

Assista ao webinar com Clara Raposo, Sofia
Santos e Pedro Penalva.
Dia 21 maio, às 18h15.
Mais informações e inscrições aqui.
SABER MAIS

SABER MAIS

Ciclo de Conversas Virtuais
Limites e possibilidades do sistema
financeiro internacional no combate à
Covid-19
Assista ao webinar com Paulo Nogueira
Batista Jr., Economista, ex-vice presidente do
Novo Banco de Desenvolvimento dos BRICs
(2016-2017) e director executivo no FMI pelo
Brasil (2007-2015) e Eugénia Pires,
Investigadora no Laboratório colaborativo para
o Trabalho, Emprego e Proteção Social
(CoLABOR)
Moderação: João Silva, Investigador
CEsA/ISEG
SABER MAIS

Fique a par das novidades de Research e
Policy

SAVE THE DATE! Watch Party 23 de Maio
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