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Uma Universidade que
“faz escola”, faz-se 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!

"Com missão assente em valores que privilegiam a
liberdade de pensamento e de expressão, o ISEG visa
a excelência no ensino e na investigação em ciências
económicas, ancoradas numa base quantitativa sólida,
e a consequente formação de líderes que, pelo
conhecimento e capacidade de inovação, e no respeito
por princípios éticos, possam contribuir para um
mundo melhor.
Em pleno contexto de pandemia vírica, vive-se
presentemente uma crise mundial de caráter
económico e social que afeta profundamente
indivíduos e instituições. Às ameaças estruturais e
limitações daí decorrentes, o ISEG reage e, com
determinação,
continua a cuidar, com rigor e
excelência, dos projetos académicos e científicos em
que está envolvido. Em particular, tem dado especial
atenção ao seu maior ativo, isto é, aos seus alunos.
Não se tem poupado a esforços para assegurar apesar das adversidades do momento - a prossecução
dos seus estudos e a conclusão do ano letivo em
condições válidas e dignas.

"Possuidor de um legado histórico povoado por figuras
carismáticas que se destacaram nas mais variadas
áreas, e tendo sempre sabido enfrentar os desafios
que, ao longo de mais de um século, lhe têm sido
colocados, aí está, novamente, a mostrar a fibra de
que é feito, com convicção e competência, mas
também com sonho, porque sabe que, tal como disse
o poeta, sempre que o homem sonha, o mundo pula
e avança."

Esta newsletter faz um sumário dos nossos eventos virtuais e novidades acabadas de
chegar e da nossa cobertura na imprensa: O que os media dizem sobre o ISEG e o que
as pessoas do ISEG pensam sobre as novas regras do lockdown e o seu impacto na
economia.
Neste número têm a palavra Alexandre Abreu, António Garcia Pereira, Carlos Farinha
Rodrigues, Clara Raposo, Fernanda Ilhéu, Francisco Louçã, Helena Amaral Neto,
João Duque, Joaquim Montezuma, Joaquim Sarmento, Jorge Barros Luís, Luís
Mah, Luís Nazaré, Manuel Mira Godinho, Nuno Crato, Ricardo Cabral e Sara Falcão
Casaca.

A retoma económica começa com o fim do
estado de emergência?
>> Artigo de opinião de Manuel Mira Godinho, no Público, sobre a
importância da teoria económica para a saída da crise.
>> No Público, a opinião de Sara Falcão Casaca sobre a qualidade de
vida e igualdade de género em tempos de teletrabalho.
>> Opinião de António Garcia Pereira, no Notícias Online, sobre os
instrumentos legais de suporte ao estado de emergência e estado de
calamidade.
>> No Expresso, Alexandre Abreu questiona a esperança de vida
como critério para o desconfinamento.
>> Reportagem no ECO, do webcast, com Joaquim Montezuma, sobre
o valor dos ativos imobiliários em tempo de pandemia.
>> Luís Nazaré, no Jornal de Negócios, comenta as incertezas do
relançamento económico.
>> João Duque comenta, no Dinheiro Vivo, as questões de privacidade
na reabertura das atividades económicas.
>> No Expresso, opinião de Francisco Louçã sobre o impacto do
aumento da despesa do Estado para fazer face à crise.
>> No Público, Ricardo Cabral, analisa as fragilidades da economica
mundial que a crise veio revelar.
>> No Observador, Jorge Barros Luís, com Rui Martins dos Santos,
analisa como se poderá suportar a recuperação da economia.
>> João Duque comenta, no Dinheiro Vivo, o papel dos bancos no
financiamento da economia.
>> Opinião de Joaquim Sarmento, no ECO, sobre as perspetivas
orçamentais desta crise.
>> Na sua coluna semanal no Expresso, João Duque questiona a
resposta do governo à atual crise.
>> Opinião de Francisco Louçã, no Expresso, sobre a indústria
farmacêutica e o combate ao vírus.
>> No Observador, Nuno Crato alerta para o efeito do ensino online nas
desigualdades sociais.
>> Em entrevista ao Ni Hao Portugal, Fernanda Ilhéu apresenta a
iniciativa da nova rota da seda em Portugal.
>> Nuno Crato deu algumas dicas aos leitores da revista Sábado sobre
ensino a distância.
>> Helena Amaral Neto, no Expresso, comenta o impacto do
coronavírus no mercado de luxo.
>> Entrevista na revista IT Insight a Clara Raposo sobre a capacidade
de resposta das organizações aos muitos desafios que hoje enfrentam.
>> Joaquim Sarmento comenta, na Exame, as possíveis medidas e
cenários da recuperação económica.
>> Carlos Farinha Rodrigues comenta, na RTP, o plano de reabertura
das atividades económicas (ao minuto 13'20'')
>> Na SIC, João Duque analisou a entrevista ao Ministro da Economia.

>> João Duque foi um dos convidados para comentar no Forúm TSF os
cenários de relançamento da economia.
>> Entrevista da SIC a Carlos Farinha Rodrigues sobre os impactos
que o coronavírus está a ter no país e nas desigualdades.
>> João Duque fez, na TSF, a análise aos resultados do Conselho
Europeu. (23/04, notícias das 22h, ao minuto 5'20'')
>> Em entrevista à SIC, Luís Mah comentou as notícias sobre o estado
de saúde de Kim Jong-Un.
>> Fernanda Ilhéu, na SIC, comenta o impacto da crise no
abrandamento da economica chinesa e mundial.

NEW! International Advisory Council ISEG
Já são conhecidos os
primeiros 9 membros do
International Advisory
Council do ISEG
De olhos postos no futuro, o ISEG
acaba de anunciar a composição do
seu International Advisory Council,
um grupo de reputados profissionais
internacionais das mais diversas áreas
de expertise.
Gilberto Jordan é o chairman e conta
com equipa de luxo, incluindo o
carismático CEO da Walmart China,
Wern-Yuen Tan, a criativa executiva do
Rock in Rio, Roberta Medina, e o
respeitado catedrático de Finanças e
Governance e ex-Dean da University of
Oxford Said Business School, Colin
Mayer.
Conheça os seus elementos aqui.

What's Up @ ISEG?

Beyond the Future
Webinar Series
ISEG MBA

Covid-19 e o futuro
da governação global
Conversas virtuais

>> O ISEG MBA tem um novo e
arrojado programa para 2020-2021!
Este programa visionário é fruto da
nossa experiência e de um redesign
profundo
com
os
melhores
especialistas. Pode ver
a sessão
online que decorreu no dia 14 de abril.

>> Até 21 de maio, a Oficina Global
organiza, em colaboração com o
Mestrado em Desenvolvimento e
Cooperação Internacional do ISEG, um
ciclo de conversas virtuais sobre o
impacto da atual pandemia de Covid-19
no futuro da governação global.

>> E temos, a partir de 4 de maio,
uma série de webinars com os Global
Partners do ISEG MBA, como o World
Economic Forum, o Instituto Superior
Técnico, a Start Up Lisboa e
a Withcompany.

>> A próxima conversa, no dia 7 de
maio, é sobre (des)igualdade de
género". Increva-se aqui.

>> Cada webinar contará com a
participação
de
um
Global
Partner. Veja a lista completa aqui. E
assista já no dia 4 de maio ao início da
nossa Leadership Journey, com
a Rita Alemão do KDVI.
SABER MAIS

>> Dia 14 de maio o tema em debate é
"Cidades, alterações climáticas e
sustentabilidade, no contexto póspandemia". Increva-se aqui.
>> Dia 21 de maio, serão debatidos os
limites e possibilidades do sistema
financeiro internacional no combate
à Covid-19. Increva-se aqui.
SABER MAIS

Empreendedor de sucesso no Youtube
estuda Management no ISEG e é notícia no
Público

>> Tiago Dominguez, estudante
da licenciatura em Management do
ISEG, é notícia no Público.
Tiago, que é um futuro gestor culto e
amante de literatura!, criou um canal no
Youtube destinado à aprendizagem. O
canal Help2Learn já se encontra entre
os canais mais populares da plataforma
com conteúdos didáticos, que ajudam
os estudantes do secundário - e não só
- a aprenderem, com gosto, conteúdos
literários e Filosofia.
Com vídeos e explicações animadas,
Tiago
Dominguez
vai
somando
seguidores e o resumo da obra
Os Maias, com 10 mil visualizações, é a
prova do sucesso.
Veja o vídeo da obra Os Maias aqui.
O ISEG tem orgulho nestas Open Minds
que pensam por si próprias e são
pessoas únicas, empreendedoras e
criativas - os gestores de que o futuro
precisa!
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