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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, empresariai
s epolíticas.
Desde 1911,
fazemos lideres de
opinião
que movem o país e
o mundo. Aqui
estamos, de novo!

Vivemos um momento único, que nos forçou a
uma súbita e radical alteração de hábitos e
expectativas. Um tempo conturbado que pede novas
soluções - para a economia e para a sociedade.
O ISEG, com os seus 108 anos, 10 meses e 25 dias
de existência, contribui com a experiência de uma
organização que já ultrapassou guerras, uma ditadura,
uma revolução e profundas crises económicas: Uma
escola que pensa sem medo e que age.
O conhecimento que explora diferentes metodologias e
ângulos, com expertise quer no quantitativo quer na
análise qualitativa, é hoje mais necessário do que
nunca. A uma escala global.
E o ISEG contribui com isso mesmo, de forma única,
com as suas "open minds" que acompanham as
preocupações dos portugueses, cidadãos do mundo.
Somos muitos, diversos e com grandes convicções.
Divergimos na opinião e convergimos no respeito pelas
regras democráticas e nos grandes valores humanistas
que se refletem na tolerância, de que somos
campeões. Hoje, como sempre. De novo!

Esta newsletter faz um sumário da nossa cobertura na
imprensa: O que os media dizem sobre o ISEG e o que
as pessoas do ISEG dizem acerca do que se passa
no mundo. Esta semana trazemos as opiniões e o que
se diz de Alexandre Abreu, António Afonso, António
Ascenção Costa, António Mendonça, Carlos Farinha
Rodrigues, Clara Raposo, Francisco Louçã, João
Duque, Joaquim Sarmento, Jorge Barros Luís, Luís
Catão, Manuel Ennes Ferreira, Miguel St. Aubyn, Nuno
Valério, Paulo Lopes Henriques, Ricardo
Cabral, Sandra Maximiano, Sara Falcão Casaca e
Tiago Cardão Pito. Sobre a atual crise covid-19, sobre
a adaptação ao novo estilo de vida e sobre as
perspetivas para a retoma económica.

Pandemia Covid-19 – e agora?
>> Clara Raposo analisa a atualidade económica no Deans' Corner do Jornal de
Negócios: "O Amor e a Economia em Tempos de Corona"
https://www.jornaldenegocios.pt/opiniao/deans-corner/clara-raposo/detalhe/o-amor-e-aeconomia-em-tempos-de-corona
>> Tiago Cardão-Pito analisa, no Jornal de Negócios, a folga que os bancos terão
ou não para enfrentarem a nova crise
https://www.jornaldenegocios.pt/empresas/banca---financas/detalhe/bancos-tem-folga-de8-mil-milhoes-para-atacar-a-crise
>> João Duque e Tiago Cardão-Pita comentam, no Jornal de Negócios, o impacto
da crise nos ratings da banca
https://www.jornaldenegocios.pt/empresas/banca---financas/detalhe/raio-x-aodesempenho-da-banca-que-tem-folga-de-8-mil-milhoes
>> Joaquim Sarmento analisa as medidas europeias de combate à crise, no ECO
https://eco.sapo.pt/opiniao/um-primeiro-passo-europeu/
>> Nuno Valério partilhou com o ECO as maiores quedas do PIB de que há memória
https://eco.sapo.pt/2020/04/15/economia-vai-dar-trambolhao-estas-foram-as-5-maioresquedas-de-sempre-do-pib/
>> Sara Falcão Casaca aborda, em entrevista ao DN, a dificuldade de acesso a
dados do Trabalho
https://www.dnoticias.pt/pais/investigadores-denunciam-confinamento-estatistico-sobreimpacto-no-trabalho-YD6104908#
>> A Presidente do ISEG, explicou ao ECO de que forma o ISEG encara o Reskilling
https://eco.sapo.pt/2020/04/15/reskilling-como-as-universidades-se-adaptam-aos-novosalunos/
>> Carlos Farinha Rodrigues, comenta na revista Visão, o impacto da pandemia nas
Desigualdades. (edição impressa)
>> Na Executive Digest, João Duque, membro do Conselho Editorial, analisa o
impacto desta crise na nossa forma de vida. (edição impressa)
A diferença entre esta e algumas das muitas crises anteriores é que esta não é uma crise
cíclica como as que são anunciadas pelos ciclos económicos. Esta é muito disruptiva.
Conjuga cinco alterações muito profundas na nossa sociedade que mostram que está
muito diferente do que era há 20 ou 30 anos. E do ponto de vista histórico, 20 ou 30 anos
são um momento. É por isso que estou convencido que, quando os historiadores olharem
para estes primeiros 20 anos do século XXI irão dizer que houve uma mudança estrutural
profunda no pós-2020. A nossa sociedade é profundamente diferente da anterior por 5
razões: (1) tecnologia de informação, (2) globalização de produção/consumo, (3)
movimentação de pessoas e bens, (4) globalização financeira e (5) resiliente
compartimentação política e jurídica.
>> Carlos Farinha Rodrigues comentou, na RTP, os resultados de um inquérito
sobre o impacto da Pandemia na distribuição de rendimentos em Portugal.
Prof Carlos Farinha Rodrigues RTP ao minuto 19'30"
https://www.rtp.pt/play/p6656/e466529/360
>> Jorge Barros Luís escreveu sobre Eurobonds no Observador, com Eduardo
Catroga.
https://observador.pt/especiais/eurobonds-ser-ou-nao-ser/
>> Na Renascença, João Duque comentou as declarações do Primeiro-Ministro
sobre políticas de austeridade.
>> Clara Raposo explicou à Marketeer como é que o ISEG se adaptou à atual crise,
mantendo a sua relevância, e como a marca ISEG irá sair reforçada após a crise.
(edição impressa)
Com grande rapidez e eficácia, conseguimos manter o ensino a funcionar em e-learning,
ou seja, com aulas online e disponibilização de mais materiais na nossa plataforma; esta
é a nossa actividade que envolve mais pessoas, são mais de 4500 estudantes no nosso
campus. O mesmo sucede no que diz respeito ao planeamento do próximo ano lectivo,
em que as candidaturas e admissões se processam online e seguem um rumo tão normal
quanto possível. (…) E creio que esta imagem realista de humanismo, profissionalismo e
modernidade é a garantia da nossa relevância. Na verdade, é nos momentos de crise que
se vê quem tem fibra e capacidade de resistência. Nunca tinha sentido tanto orgulho no
ISEG.
Somos, claramente, uma marca de confiança. A marca ISEG pode sair reforçada desta
batalha, porque somos, efectivamente, urna escola de causas. (…) Está na altura de
comunicar, como definidor da nossa identidade ISEG, as características que nos são
inerentes: aceitar aquilo que é diferente, debater com seriedade.
(excertos publicados na revista marketeer abril2020)
>> Segundo a TSF , a SIC e o Expresso, o ISEG é uma das entidades escolhidas
pelo Primeiro- Ministro para se aconselhar acerca da retoma das atividades
económicas. Foram ouvidos pelo Primeiro-Ministro os economistas do ISEG
António Ascenção Costa, António Afonso, Luís Catão e Miguel St. Aubyn.
https://www.tsf.pt/portugal/politica/portugal-ainda-nao-comecou-a-descer-do-planaltopara-o-sope-12058479.html
https://expresso.pt/coronavirus/2020-04-11-Primeiro-ministro-recusa-a-receita-daausteridade
https://sicnoticias.pt/especiais/coronavirus/2020-04-13-Primeiro-ministro-vai-reunir-comentidades-economicas
>> Ricardo Cabral foi entrevistado pela Lusa e partilhou a sua visão acerca do
impacto da actual crise na zona Euro. Explicou também ao Público o que pensa
acerca da resposta europeia à pandemia. E comentou ainda no Diário de Notícias o
que pensa acerca do acordo no eurogrupo.
https://www.lusa.pt/article/10~SsC_UkdXMuNUag0Vh4jMSZM5iuSI1/covid-19-se-asitua%C3%A7%C3%A3o-se-agravar-pode-p%C3%B4r-em-causa-a-zona-euro-ricardocabral
https://www.publico.pt/2020/04/11/economia/ensaio/resposta-europeia-pandemia-castelocartas-1911895
https://www.dn.pt/poder/o-acordo-do-eurogrupo-deixa-mais-duvidas-que-certezas12056686.html
>> Carlos Farinha Rodrigues, em entrevista à Renascença, realça o impacto da
actual crise no aumento das desigualdades sociais.
https://rr.sapo.pt/2020/04/10/pais/ha-uma-diminuicao-do-sistema-imunitario-das-familiasem-relacao-a-pobreza/el/188658/
>> António Mendonça propõe um Plano Draghi europeu, no Público
https://www.publico.pt/2020/04/07/economia/opiniao/regresso-macroeconomia-planodraghi-europeu-1910240
>> Manuel Ennes Ferreira comenta, no Expresso, o impacto da pandemia nas
dívidas externas em África.
https://expresso.pt/opiniao/2020-04-04-Covid-19-e-divida-externa-em-Africa
>> Paulo Lopes Henriques explica ao Expresso de que forma o Mestrado em
Ciências Empresariais utiliza o simulador de gestão GMC na formação dos seus
estudantes. (edição impressa)
“Um desafio prático onde se aplica a teoria académica é como Paulo Lopes Henriques,
coordenador do mestrado em ciências empresariais do ISEG, define a metodologia do
Global Management Challenge que é utilizada neste curso. Este ano, devido à pandemia,
os alunos estão a competir totalmente online e as equipas formadas neste programa
podem integrar a edição nacional de 2020 da competição. Este mestrado destina-se a
estudantes que não têm um percurso académico em gestão, mas que têm ou irão
desenvolver atividades profissionais que exigem conhecimentos de gestão. (…) “Para os
estudantes este programa é uma mais-valia na aplicação prática dos temas trabalhados
nas aulas”, explica o coordenador. Os objetivos pedagógicos da utilização deste
programa estão ligados à compreensão da importância do trabalho de grupo, da
experimentação e aquisição de experiência com ferramentas de análise do ambiente
competitivo das organizações e a perceção da dinâmica e interdependência do ambiente
empresarial”
>> António Ascenção Costa comentou a evolução do índice de preços, no Jornal de
Negócios
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/conjuntura/detalhe/precos-devem-travar-maspode-haver-surpresas
>> João Duque comentou, no Jornal Económico, o acordo do Eurogrupo.
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/joao-duque-acordo-do-eurogrupo-nao-vai-sersuficiente-mas-e-a-resposta-possivel-574565
>> Sandra Maximiano, em artigo no Expresso, comenta como o Covid-19 também
se combate através da pesquisa das preferências, medos e anseios dos cidadãos e
da sua perceção do risco.
https://expresso.pt/opiniao/2020-04-10-A-ciencia-comportamental-no-combate-a-covid-19
>> No blogue de economia do Expresso, Alexandre Abreu comenta a crise do euro
https://expresso.pt/blogues/bloguet_economia/blogue_econ_sandro_mendonca/2020-0409-O-regresso-da-crise-do-euro
>> Francisco Louçã, no Expresso, questiona o papel da Europa e as divisões
dentro da União Europeia.
https://expresso.pt/opiniao/2020-04-14-A-Europa-ja-nao-esta-connosco--1

Síntese de Conjuntura do ISEG nos Media

>> Diversos meios deram eco aos
resultados da Síntese de Conjuntura
do Grupo de Análise Económica do
ISEG
TVI: https://tviplayer.iol.pt/programa/jorn
al-das8/53c6b3903004dc006243d0cf/video/5
e8b99930cf2c4d7ff3e05fa (min48’18”)
Público: https://www.publico.pt/2020/04/
06/economia/noticia/covid19-isegpreve-queda-pib-portugues-4-8-20201911169
Jornal de Negócios:
https://www.jornaldenegocios.pt/econo
mia/conjuntura/detalhe/iseg-pib-teraestagnado-no-trimestre-e-deve-recuarentre-4-e-8-em-2020
Jornal Económico:
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias
/economia-portuguesa-podera-recuarentre-4-a-8-estimam-economistas-doiseg-572153
ECO: https://eco.sapo.pt/2020/04/06/is
eg-ve-economia-afundar-ate-8-esteano-por-causa-da-pandemia/
Observador: https://observador.pt/2020/
04/06/iseg-preve-queda-do-pibportugues-entre-4-e-8-em-2020/
Dinheiro Vivo:
https://www.dinheirovivo.pt/economia/is
eg-recessao-em-portugal-pode-chegara-8-este-ano/
TSF: https://www.tsf.pt/portugal/econo
mia/previsoes-para-a-recessaoportuguesa-em-2020-vao-dos-08-aos20-12045111.html

ISEG Champions!

>> Os alunos do Mestrado em
Finanças do ISEG foram notícia: No
Top Europeu da maior competição
de Finanças para estudantes
organizada pelo CFA Institute:
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias
/alunos-de-financas-do-iseg-entre-osmelhores-da-europa-571215
https://www.dinheirovivo.pt/carreiras/alu
nos-de-financas-do-iseg-entre-osmelhores-da-europa/
https://portugalinews.eu/iseg-financestudents-are-among-the-best-ineurope/
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