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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!

"Muitas coisas mudarão nas nossas sociedades e
economias em consequência da crise desencadeada
pelo Covid-19. A recessão atingirá este ano valores
negativos de dois dígitos. As desigualdades irão
acentuar-se em todo o mundo com um aumento da
extrema pobreza em muitos países menos
desenvolvidos.
Nunca como agora um ensino da economia que não
despreze os valores humanos foi tão necessário. Um
ensino que desminta a afirmação do grande Kenneth
Arrow que escreveu: ”O mundo está cheio de
injustiças e os escritos dos economistas cheios de
tentativas de as esconder” numa reunião da AEA e
numa conferência sobre Thorstein Veblen, o mesmo
que descreveu, ironicamente, a teoria económica
como “uma incapacidade treinada para lidar com
valores humanos”. [Os economistas não deveriam
aceitar a ideia que o simples critério de Pareto, que
ignora quaisquer valores excepto a maximização da
produção, autoriza a fazer recomendações de política
económica como sendo simultaneamente científicas e
normativas.]

O ensino de economia praticado desde sempre no
ISEG constitui um legado precioso para enfrentar
os múltiplos desafios humanos, sociais e
económicos que a crise implica. Um ensino
multidisciplinar e pluralista que não se reduz a
uma única visão doutrinária e apriorística para
construir
a
teoria
económica.
A
reconhecida competência do ISEG em metodologias
quantitativas é uma garantia que a evidência empírica
será sempre o dominante critério de objectividade e
não modelos teóricos que, na procura de falsas
certezas, tratam mecanicamente as variáveis
económicas como fenómenos naturalistas. A ciência
económica é uma ciência social e humana e as
intervenções dos economistas formados no ISEG
reflectem essa realidade."

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 pensam sobre o impacto da atual crise
pandémica em diversos setores e o eventual fim do estado de emergência.
Neste número têm a palavra Alexandre Abreu, António Afonso, António Garcia
Pereira, António Mendonça, António Samagaio, Clara Raposo, Francisco Louçã,
João Carvalho das Neves, João Duque, João Peixoto, Joaquim Sarmento, Luís
Catão, Luís Mah, Luís Nazaré, Manuel Ennes Ferreira, Margarida Abreu, Miguel St.
Aubyn, Paulo Trigo Pereira, Ricardo Cabral, Sara Falcão Casaca e Vítor Gonçalves.

>> Luis Nazaré, Diretor-Executivo da plataforma de Media Privados,
disponível para dialogar com o Governo.

>> Luis Nazaré, ao Expresso, diz que media pedem apoios
urgentes.

>> Sara Falcão Casaca comentou ao DN a liderança determinada da
Primeira-Ministra da Nova Zelândia.

>> Paulo Trigo Pereira comentou ao Jornal de Negócios as
soluções para ajudar a recuperação da União Europeia.

>> Francisco Louçã regressa à reunião do Eurogrupo e antecipa
possíveis resultados do Conselho Europeu desta semana.

>> No Público, Ricardo Cabral, analisa o impacto económico do
levantamento precoce das medidas de isolamento social.

>> Joaquim Sarmento apresenta no ECO a sua análise às
diferentes projeções sobre o impacto da crise na economia global
e nacional.
>> No Público, António Samagaio comenta o impacto da crise nas
finanças dos clubes de futebol.

>> António Mendonça assina um artigo de opinião no Expresso,
sobre as decisões no Eurogrupo em resposta à crise económica.

>> João Peixoto comentou ao Expresso os resultados de um
estudo sobre a mobilidade dos portugueses.

>> João Duque, na sua coluna semanal no Expresso, elabora sobre
as consequências da crise económica nas relações sociais e de
trabalho.
>> Francisco Louçã, no Expresso, dá-nos a sua visão sobre os
resultados da reunião do Eurogrupo e a próxima reunião do
Conselho Europeu.
>> Na sua coluna do Expresso, "Olhar o Sul", Manuel Ennes
Ferreira aponta possíveis cenários geoestratégicos no pós-crise.

>> No blogue de economia do Expresso, Alexandre Abreu, sobre o
impacto económico da crise nos países do hemisfério sul.

>> Margarida Abreu escreveu no Público sobre o futuro da Europa
em tempos de COVID-19.

>> João Duque comenta no Dinheiro Vivo os cenários de
recuperação económica.

>> António Garcia Pereira, no Notícias Online, expressa a sua
preocupação e coloca várias questões que carecem de debate.

>> No seu blogue de Economia no Expresso, Alexandre Abreu
analisa a especificidade das economias do Sul da Europa.

>> A revista Sábado destacou a participação dos professores
António Afonso, Luís Catão e Miguel St. Aubyn, na reunião de
economistas com o Primeiro-Ministro.
>> Clara Raposo, na revista Marketeer sobre como o ISEG se
adaptou à atual crise, mantendo a sua relevância, e como a marca
ISEG irá sair reforçada após a crise.
>> Clara Raposo falou com a Forever Young sobre como a
eduçação e a economia lidam com a crise que vivemos.

>> Francisco Louçã, João Carvalho das Neves, João Duque e
Joaquim Sarmento, no Polígrafo SIC, respondem à questão
"Medidas de austeridade serão inevitáveis?"
(ao minuto 8'45")
>> Vítor Gonçalves, na RTP, a comentar a descida acentuada do
índice de confiança económica do ISEG.
(ao minuto 10")
>> João Duque é um dos membros do painel do programa da TSF
Estado da Nação que debate o impacto económico da pandemia de
Covid-19.
>> Em declarações à Renascença, Luis Nazaré, da PMP, pede
medidas para os media.

>> Paulo Trigo Pereira em entrevista à SIC sobre a sua proposta de
apoios sociais durante a crise do Covid-19.

>> Luís Mah, em entrevista à SIC, analisou as notícias sobre o
estado de saúde de Kim Jong-Un.

>> Paulo Trigo Pereira foi um dos convidados da RTP do programa
Prós e Contras sobre como "viver com a Pandemia - o maior
desafio do nosso tempo, encontrar o equilíbrio entre a urgência de
salvar vidas, sem deixar morrer a economia."
>> Luís Mah analisou na SIC a atualidade internacional e o choque
EUA-China no contexto da atual crise.

Índice de Confiança ISEG nos Media

>> Diversos meios deram destaque
ao Índice de Confiança ISEG.

ISEG Champions no Empreendedorismo

>> Equipa de estudantes do ISEG
ganha a Competição Nacional do
Start Up Programme e vai representar
Portugal na competição Europeia.
A equipa "MIZED", formada por alunos
do ISEG e coordenada pela professora
Ana
Venâncio,
ganhou
a
XIII
Competição
Nacional
Start
Up
Programme com um projeto inovador
de roupa de proteção feminina para
desportos de combate.
O ISEG, com a MIZED, vai representar
Portugal na competição europeia.
Esta iniciativa foi organizada pela
Junior Achievement Portugal, com o
objetivo de desenvolver as capacidades
empreendedoras da nova geração.
Nesta edição, levada a cabo em formato
virtual, participaram 42 universitários,
dos 19 aos 30 anos, de 5 universidades,
tendo sido apresentados 11 projetos.
Vídeo
aqui.
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Competição

disponível

Webinars ISEG Executive Education

>> O ISEG Executive Education
realiza até Julho um ciclo de webinars
“Beyond the Present” em que
coordenadores dos cursos executivos e
pós-graduações abordam temas como a
antecipação de tendências e construção
de cenários futuros, utilizando-os como
um desencadeante poderoso para
identificar novas oportunidades de
crescimento, promover a agilidade
estratégica e desenhar projetos de
inovação. A próxima sessão realiza-se
no dia 13 de maio com o tema "How to
Manage a High-Performing Remote
Team".
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