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"VENCER AS ADVERSIDADES

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!

Em 2018 comemorou-se o centenário da pandemia que
surgiu no fim da I Guerra Mundial, a gripe pneumónica,
vulgarmente conhecida em Portugal como gripe
espanhola. Em termos de mortalidade foi a maior tragédia
do século XX e, segundo alguns, a mais importante da
história portuguesa (mais de 2% da população portuguesa
morreu). Nessa altura também se aplicou a técnica
clássica e muito antiga de lidar com as doenças
infectocontagiosas e com as pandemias, o isolamento
social ou físico. A gripe levou ao encerramento das
escolas e genericamente provocou uma paragem do
ensino formal. Seguramente o ISEG, então denominado
ISCEF, também terá encerrado. E não foi a última vez que
tal aconteceu na sua história. Durante o séc. XX, por
motivos diferentes, o poder político vigente encerrou a
nossa Escola. A última vez foi em 1973.
Uma grande diferença entre a atualidade e aqueles
tempos é que então não existia a possibilidade de utilizar
o ensino on-line ou o blended-learning. E conseguimos
vencer as adversidades.
Como se refere num documento recente da Comissão
Europeia a propósito da sustentabilidade e resiliência das
universidades “o modelo universitário é muitas vezes
apresentado como algo estático, adverso à mudança e
difícil de governar devido ao seu modelo colegial, mas na
crise atual tem sido bastante proficiente e demonstrado
resiliência e adaptabilidade”.

No ISEG, apesar de termos menos alunos no campus,
temos medidas implementadas que nos permitem
continuar a cumprir a nossa função de instituição de
excelência. Tal como fizemos ao longo da nossa história,
vamos continuar a preparar os nossos alunos para um
emprego sustentável, uma cidadania ativa e continuar a
estimular a investigação e a inovação".

O Futuro, segundo Cátia Martins, CEO da
L'Oréal Portugal
Cátia Martins, CEO da L'Oréal Portugal e membro do Conselho Estratégico do ISEG
MBA, foi a segunda convidada da Presidente do ISEG, Clara Raposo, na entrevista RAISE
THE BAR durante a Future U Week. Para além do seu percurso internacional na L'Oréal,
considerada uma das melhores empregadoras do mundo, Cátia Martins abordou o momento
atual e a adaptação da L'Oréal à pandemia nas diferentes partes do mundo. E, no meio da
conversa, ainda preparou o seu próprio cocktail e respondeu às perguntas que chegaram dos
web-espectadores!
Veja o vídeo da entrevista aqui.

Nesta edição destacamos a entrevista à CEO da LÓréal, Cátia Martins, assinalamos a tomada
de posse do novo Vice-Presidente do ISEG, Professor João Peixoto e damos destaque às
notícias de research e dos alumni, aos eventos que o ISEG promove e à cobertura do ISEG nos
media.
Neste número têm a palavra Alexandre Abreu, António Garcia Pereira, Avelino Jesus,
Carlos Farinha Rodrigues, Carlos Manuel Oliveira, Carolina Afonso, Clara Raposo,
Francisco Louçã, João Duque, Jorge Gomes, José Veríssimo, Luís Cardoso, Miguel St.
Aubyn, Ricardo Cabral, Ricardo Fortes da Costa, Sandra Alvarez, Sandra Maximiano e
Tiago Cardão-Pitto.

>> Carolina Afonso e Sandra Alvarez, fizeram parte dos convidados
do ‘Portugal Digital Summit’20’, o maior evento sobre Economia e
Transformação Digital em Portugal.

>> Sandra Maximiano comenta o impacto da crise económica sobre o
consumo.
>> Opinião de Ricardo Cabral, no Público, sobre as decisões e
calendário de desconfinamento.
>> Opinião de João Duque, no Expresso, sobre a proposta do
Orçamento do Estado para 2021.
>> Opinião de Francisco Louçã, no Expresso, sobre as eleições
presidenciais americanas.
>> Opinião de Jorge Gomes, sobre a guerra suja travada nos meses
antes das eleições americanas.
>> Carlos Farinha Rodrigues citado em artigo de opinião no Expresso.

>> Miguel St. Aubyn citado em artigo de opinião no Expresso.

> Opinião de Sandra Maximiano, no Expresso, sobre a situação dos
profissionais de saúde no combate ao Covid-19.
>> Sandra Maximiano comenta, no Expresso, as medidas de incentivo
ao consumo como o IVAucher.
>> Opinião de Alexandre Abreu, no Expresso, sobre a importância dos
contributos de Thomas Piketty.
>> Ricardo Fortes da Costa, professor do ISEG, apresenta o novo livro
"FLOW - Full Life, Outstanding Work".
>> Carlos Manuel Oliveira, professor do ISEG Executive Education,
lança novo livro "Marketing Pós-Digital - O Marketing à medida do Ser
Humano".
>> Tiago Cardão-Pitto comenta o impacto das moratórias.

>> Opinião de Francisco Louçã, no Expresso, sobre as negociações
para o Orçamento do Estado.
>> Opinião de António Garcia Pereira sobre a aplicação StayAway
Covid.
>> João Duque comenta, no Jornal Económico, a importância do
arrendamento residencial na recuperação do setor imobiliário.
>> Artigo de opinião de Avelino Jesus, recordado no Editorial do Jornal
de Negócios.
>> Em entrevista, João Duque fala da sua experiência pessoal e do
ISEG na adaptação à pandemia.
>> Opinião de Clara Raposo na Human Resources Magazine, sobre
como novo normal está a moldar o futuro RH.
>> José Veríssimo participou em debate organizado pela revista
Marketeer sobre fake news e desinformação.
>> Luís Cardoso, em entrevista ao Qualidade e Inovação, descreve o
impacto e importância da oferta formativa do ISEG Executive Education
no setor da saúde em Portugal.
>> Francisco Louçã comenta, na SIC, a atualidade política e
económica.

O ISEG tem um novo Vice-Presidente
João Peixoto, Professor Catedrático do ISEG, junta-se à equipa da Presidência da Escola.
Tomou posse enquanto Vice-Presidente do ISEG no passado dia 22 de outubro, em cerimónia
transmitida em direto.
O Professor João Peixoto assume as novas funções, após concluir o segundo mandato
enquanto Presidente do Departamento de Ciências Sociais do ISEG.
Votos de muito sucesso na liderança do ISEG.

Nuno Valério entre os especialistas do Projeto
de Datação de Crises da FFMS
Nuno Valério, Professor Catedrático e
Presidente do Conselho Científico do ISEG,
integra
o
Comité
de
economistas
responsável pelo projeto de Datação dos
Ciclos
Económicos
promovido
pela
Fundação Francisco Manuel dos Santos.
Este projeto pretendeu definir, com
precisão, os momentos de recessão da
economia
portuguesa,
criando
uma
cronologia de referência para as crises.
Os resultados desta análise
apresentados
publicamente
e
disponíveis aqui.

foram
estão

What's Up @ISEG?
ISEG cria curso online gratuito sobre Biodiversidade, Economia
e Finanças
Com a determinação de trazer, de forma informada, o Ambiente para o centro da Análise
Económica e Empresarial, o ISEG venceu uma call do Fundo Ambiental e preparou um curso
de formação (online) sobre estes temas, para toda a sua comunidade. Com uma postura de
responsabilidade social enquanto grande Escola pública de Economia e Gestão, o ISEG abre
esta formação também ao público.
Veja aqui um breve vídeo sobre este curso.

Como podemos inverter a perda de biodiversidade tão bem descrita na série de Sir David
Attenborough sobre o “Nosso Planeta”?
É neste contexto que o Curso “Serviços dos Ecossistemas, Empresas e Finanças” foi
construído pelo ISEG e com o apoio do Fundo Ambiental do Ministério do Ambiente e Ação
Climática. Um curso gratuito, online, com aulas gravadas e momentos de discussão, com
professores de diferentes áreas, que partilharão preocupações mas também novas
abordagens e novas soluções.
Saiba mais informações e inscreva-se aqui.

Teve lugar o lançamento do
livro do Professor Paulo Trigo
Pereira
No dia 20 de outubro decorreu no ISEG a
sessão de lançamento do livro
“A
Democracia em Portugal: Como evitar o seu
declínio?”, da autoria do professor
catedrático do ISEG e presidente do IPP Institute of Public Policy, Paulo Trigo
Pereira.
O evento contou com a presença
do professor Alexandre Quintanilha e do
professor Vital Moreira, e foi moderado por
Maria Lopes (Público), após as boas vindas
da Presidente do ISEG.
De acordo com o autor, este livro aborda
essencialmente como se pode melhorar o
desempenho da democracia portuguesa
para fazer face aos desafios imediatos, mais
visíveis, e aos de longo prazo, tendo em
conta as transformações do regime que têm
vindo a processar-se nas últimas décadas.

Peça de teatro gravada no
ISEG é transmitida pela
Antena2
Antena2 transmite no dia 3 de novembro a
peça de teatro “Escrever | Falar” de Jacinto
Lucas Pires, gravada no auditório 2 do
ISEG.

Novidades de research no ISEG
EJMS com editora
internacional: Emerald
Publishing
São boas notícias! Muito em breve , o EJMS
passará a será publicado pela Emerald
Publishing, editora internacional de renome
no que diz respeito a revistas e livros
académicos.
O "European Journal of Management
Studies" (EJMS) do ISEG é uma revista
científica que publica artigos na área da
Gestão.

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

Alumni do ISEG em destaque na imprensa
Alumnus de mestrado do ISEG
vence Euromoney 2020 Real
Estate
O ISEG dá os parabéns a Ricardo Jorge
Antunes Reis, Mestre em Gestão e
Avaliação Imobiliária do ISEG, vencedor do
Euromoney 2020 Real Estate com o tema
"Avaliação
de
Empreendimentos
Residenciais em Lisboa - Estimativa de Valor
de um Apartamento Novo". Ricardo Reis é
atualmente responsável pela equipa de
avaliações da Cushman & Wakefield.

Madalena Cascais Tomé, alumna de
Matemática Aplicada à Economia e à
Gestão (MAEG) do ISEG, Presidente da
SIBS e membro do Conselho de Escola do
ISEG, em destaque na Executiva Monday
Boost.

Já experimentou o Cátia Martins L'Oréal
Cocktail@ISEG?
E porque não tentar preparar o cocktail Cátia Martins? O limão é o ingrediente-chave desta
bebida, escolhido pela CEO da LÓréal Portugal. Se preferir, pode sempre escolher
uma alternativa 0% álcool, o mocktail Sweet Pepper.

BOM FIM-DE-SEMANA!
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