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FUTURE U WEEK

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!

"Para além de um ensino de excelência e
uma elevada taxa de empregabilidade, o ISEG quer
garantir que todos os alunos consigam empregos de
qualidade. Os nossos alunos devem ser capazes de fazer
escolhas conscientes e informadas com base em dois
vetores:
autoconhecimento
e
conhecimento
do
mercado. Com este objetivo em mente, o ISEG ofereceu a
todos os alunos uma semana épica, inovadora e única
dedicada às carreiras, 100% online! De 6 a 9 de outubro,
os alunos tiveram oportunidade de assistir e contactar com
um painel de oradores de excelência, nacionais e
internacionais, que vieram partilhar as suas experiências,
conhecimentos e percursos de uma forma inspiradora.
Uma semana em que o sucesso foi medido pelo número
médio de 2000 visualizações por dia!
Um evento onde a fusão entre tecnologia, conhecimento,
criatividade, boa disposição e excelência de uma equipa
resultou num programa que contribuiu para a formação
dos alunos e, simultaneamente, foi palco de momentos
ímpares. Desde uma magnífica masterclass sobre sushi,
promovida pela Noori, aos fins de tarde relaxantes, Raise
the Bar, com a nossa Dean à conversa com Paulo
Macedo (CEO da CGD), Cátia Martins (CEO da Lóreal) e
Sandra Vera-Cruz (Country Manager da Coca-Cola). A
semana encerrou ao ritmo de uma magnífica festa, com o
Tejo à vista, totalmente online e interativa.
Parabéns, ISEG!"

Future U Week: com os melhores profissionais
cada um encontra o seu Future U...
A Future U Week, organizada no ISEG para os seus estudantes, decorreu de 6 a 9 de
outubro com uma série de iniciativas, em formato online, permitindo aos alunos contactar com
um painel de oradores de excelência, nacionais e internacionais, que abordaram as suas
experiências, conhecimentos e percursos profissionais.
Montámos um impressionante estúdio de TV no ISEG e tivemos convidados especiais em
momentos únicos como O TALK SUSHI e o RAISE THE BAR. Tivemos
uma ISEG WELCOME PARTY online muito original! E tivemos, naturalmente, momentos de
formação como o CV Clinic ou o Get Ready for THE INTERVIEW.

Profissionais de relevo de organizações muito reputadas marcaram presença, com Sessões
sobre Carreiras em Finance, Economics, Technology, Marketing & Sales, Management
Consulting, Human Resources E Supply Chain & Logistics. Fica um especial agradecimento
à Deloitte, à CGD, à CMVM, ao Banco de Portugal, à Procter & Gamble, à Konica
Minolta, à SAP, à Outsystems, à McKinsey, à SHL, à EDP, à Jerónimo Martins e à Robert
Walters.
E como a diferença e a critaividade fazem parte de nós, falámos também de carreiras
"diferentes": com o Luís Urbano, que é economista formado pelo ISEG e produtor de cinema
membro da Academia de Hollywood, com a Sofia Pitta, que partilhou a sua experiência que
oscilou da Bloomberg para a Farfetch e para o empreendedorismo e com o Miguel
Gonçalves da Spark Agency.

... e contámos com convidados especiais, a
começar por Paulo Macedo
Paulo Macedo, CEO da Caixa Geral de Depósitos, foi o primeiro convidado da entrevista
diária RAISE THE BAR. Convidado pela Presidente do ISEG, Clara Raposo, Paulo Macedo
veio falar da sua experiência, das atuais condições de mercado e respondeu às perguntas
dos web-espectadores - tudo isto enquanto prepararam cocktails e mocktails de asssinatura,
na companhia do bartender André Neff de Brito, da Barfactory.
Descubra quase tudo aquilo que sempre quis saber sobre este Alumnus distinto do ISEG e
nunca pôde perguntar. Veja o vídeo da entrevista aqui.

Nesta edição destacamos a Future U Week, com a presença de Paulo Macedo. Damos também
nota das novidades de research, daquilo que acontece no ISEG, das notícias dos nossos alunos
e alumni e da cultura que por aqui nasce. Sem esquecer a nossa forte presença nos media.
Neste número têm a palavra Alexandre Abreu, António Garcia Pereira, Carlos Farinha
Rodrigues, Carolina Afonso, Clara Raposo, Francisco Louçã, João Duque, Joaquim
Sarmento, Manuel Ennes Ferreira, Maria João Guedes, Miguel St. Aubyn, Nuno
Crato, Paulo Trigo Pereira, Ricardo Cabral, Tiago Cardão-Pitto, Sandra Maximiano e Sofia
Santos.

Em busca de um futuro não perdido?
>> Joaquim Sarmento, no ECO, retoma a análise ao Orçamento do
Estado.
>> Opinião de Ricardo Cabral, no Público, sobre o OE2021.

>> Sofia Santos, no ECO, apresenta os empregos verdes do futuro.

>> Tiago Cardão-Pitto comenta, no Jornal de Negócios, o impacto das
moratórias no crédito.
>> Paulo Trigo Pereira alerta, no Observador, que o processo de
aprovação de Orçamentos do Estado se está a tornar "mais difícil e
complexo".
>> Clara Raposo participou na Semana Mundial do Investidor, dando o
seu testemunho pessoal no webinar INVEST TALK - POUPAR &
INVESTIR, organizado pela Associação Portuguesa de Fundos de
Investimento, Pensões e Patrimónios, Euronext Lisbon e MoneyLab.
>> Opinião de João Duque, no Expresso, sobre o investimento público.

>> Francisco Louçã analisa, no Expresso, os principais factos
económicos da semana.
>> Opinião de Manuel Ennes Ferreira, no Expresso, sobre a
industrialização em África.
>> Alexandre Abreu analisa, no Expresso, o estudo sobre as cadeias
globais de produção.
>> Paulo Trigo Pereira comenta, no Jornal de Negócios, o cenário de
governação em “duodécimos”.
>> Opinião de Sandra Maximiano, no Expresso, sobre a app StayAway
Covid-19.
>> Carolina Afonso comenta, no Jornal de Negócios, o fenómeno da
geração "slasher".
>> Opinião de Francisco Louçã, no Expresso, sobre a aplicação
StayAway Covid-19.
>> João Peixoto e Paulo Trigo Pereira participam no dia 28 de
outubro, em conferência online para debater o modelo de Segurança
Social.
>> Opinião de Alexandre Abreu, no Expresso, sobre os episódios
recessivos nas últimas décadas.
>> Maria Rosa Borges, no Jornal Económico, antecipa uma semana
difícil para a economia.
>> A Associação Portuguesa de Jovens Farmacêuticos (APJF),
anunciou a parceria com o ISEG Executive Education para lançar o
Programa “Young Leaders in Pharma”.
>> João Duque participou no Congresso da ADHP - Associação dos
Diretores de Hotéis de Portugal para debater "A
Recuperação/Reestruturação Turística, Quando e Como?"
>> Opinião de António Garcia Pereira, sobre a aplicação StayAway
Covid.
>> João Duque foi um dos participantes no webinar “Preparar e
acelerar a recuperação da economia nacional”, organizado pela revista
Exame.
>> Miguel St. Aubyn foi o convidado de Nuno Crato no programa
“Nota 20” da Rádio Observador, para debater os impactos económicos
do encarremento das escolas.
>> Francisco Louçã analisa na, SIC, a atualidade politica e económica.

What's Up @ISEG?
Webinar ISEG Executive Education
A pandemia alterou muitos comportamentos dos consumidores, criando novas necessidades e
despertando novas expectativas. Quais desses comportamentos são conjunturais? E quais são
definitivos?
Assista ao webinar com Rui Santos, Presidente de Direção da AproCS - Associação de
Prossionais de Customer Service, dia 29 de outubro, às 18h15.
Mais informações aqui.

Prémio Nobel da Economia em
debate
O ISEG promoveu, no dia 19 de outubro,
uma análise e debate do Prémio Nobel da
Economia 2020 com a professora Joana
Pais, reconhecida especialista em Leilões, o
professor Vitor Santos, decano do
Departamento de Economia do ISEG, com
o Secretário de Estado Adjunto e da
Energia, Dr. João Galamba, como
convidado especial.

Assista aqui à gravação completa da
sessão.

Novidades de Research no ISEG
O lançamento do livro "Democracia em
Portugal - Como evitar o seu declínio", de
Paulo Trigo Pereira, professor no ISEG, é
destaque na imprensa.

CSG é um Consórcio de Investigação nas
áreas da Gestão e das Ciências Sociais,
cuja newsletter pode acompanhar aqui.

Aluna do ISEG MBA recebe prémio tech
Carolina Rocha, aluna da atual 36ª edição
do ISEG MBA, venceu o primeiro lugar na
categoria "Marketing & Sales Expert" nos
Portuguese Women in Tech Awards. E já
recebeu o galardão (na foto).
Carolina Rocha é, atualmente, responsável
pelo marketing na Doppio Games, um
estúdio inovador na indústria do gaming, ao
utilizar a voz como comando em plataformas
como a Amazon Alexa e o Google Assistant.
Leia a entrevista completa aqui.

Cultura @ISEG com a Antena2
A Antena2 transmite mais um concerto
gravado no auditório CGD do ISEG, com a
atuação de Duo Arsis, a dupla de
guitarristas.

Novidades dos alunos do ISEG
Fique a par das novidades da Lisbon
Investment Society (LIS), clube de finanças
de estudantes do ISEG, que publica
mensalmente artigos relacionados com a
atualidade.
Leia aqui.

A ISEG Young Economics Society (YES)
procura dar a conhecer acontecimentos de
peso da atualidade, partilhando a sua visão
sobre os mesmos.
Leia aqui a 6ª edição do Jornal Económico,
relativa ao mês de outubro.

Experimente preparar o Paulo Macedo
Cocktail@ISEG
E porque não tentar preparar o cocktail do nosso primeiro RAISE THE BAR?
Para um toque de requinte adicional, junte o ingrediente favorito do nosso convidado: bagas
de zimbro. Ou a sugestão mocktail, sem álcool, claro.

BOM FIM-DE-SEMANA!

Este email foi enviado para
contact.emailaddress1lead.emailaddress1account.emailaddress1
Remover Subscrição

