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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!

"É costume dizer-se que a Matemática é uma linguagem
universal, que até poderia ser ensinada a um
extraterrestre. De facto, o quociente entre o perímetro e o
diâmetro de uma circunferência é igual em qualquer ponto
do universo, seja calculado por um terráqueo ou por um
marciano. Com toda a certeza qualquer construtor de
ovnis sabe integrar e derivar funções, não usando
necessariamente as nossas definições e notações, mas
as mesmas ideias e conceitos. A Matemática assenta no
rigor e na dedução lógica, na demonstração inquestionável
de afirmações e factos. Representa, no fundo, a faceta do
espírito humano que não é assim tão humana. Talvez por
isso seja tão mal representada no cinema, onde os guiões
valorizam sobretudo as ambiguidades, desonestidades e
contradições, tanto no género ação/aventura como nos
romances. Mas a Matemática também é divertida e
geradora de grande prazer intelectual.
Aprender Matemática não é trivial nem é um ato divino,
somente exige esforço e dedicação. É necessário tempo
e perseverança, como aliás em muitas outras áreas do
conhecimento. A Matemática tem, no entanto, a
vantagem de comunicar de uma forma clara e concisa,
sem rodeios ou segundas interpretações. Estudá-la
implica ler livros com menos páginas que noutras
disciplinas, contribuindo para a preservação das florestas.
Requer foco e concentração, pois cada página demora
bastante tempo a ler. Por vezes exige nervos de aço,
especialmente quando se chega à época de exames sem
se ter lido todas as páginas.

Ao longo dos anos a investigação Matemática tem tido
grande sucesso na revelação e compreensão de
fenómenos observados na natureza, na economia, na
sociedade e nas empresas. O ISEG sabe-o, e por isso
oferecemos licenciaturas, mestrados e doutoramentos que
conjugam todas estas áreas. Os estudantes sabem-no,
procurando-nos para aqui desenvolverem os seus talentos
e ambições profissionais. As empresas também estão
atentas, recrutando ativamente os nossos diplomados.
A Matemática é construída por pessoas. O Departamento
de Matemática do ISEG tem muitas dessas pessoas.
Mas queremos crescer mais, rejuvenescer, diversificar.
Procuramos professores-investigadores que enriqueçam a
nossa equipa, que exponham os nossos alunos a novos
interesses científicos, métodos de trabalho, experiências
internacionais e redes de contactos. Queremos que
representem a pluralidade da nossa sociedade em termos
culturais, de género e de nacionalidade. O mundo é um
sistema dinâmico e a Universidade uma força
impulsionadora da sua evolução. Queremos atrair os
melhores de cada geração para inspirarem e orientarem as
próximas. Este é o nosso desafio".

Conversa sobre liderança com
Sandra Vera-Cruz, Country Manager da
Coca-Cola
Sandra Vera-Cruz, Country Manager da Coca-Cola Portugal e Alumna do ISEG, foi a
terceira convidada da Presidente do ISEG, Clara Raposo, na entrevista RAISE THE BAR
durante a Future U Week.
O seu percurso profissional dentro da Coca-Cola, lideranças memoráveis e empoderamento
feminino, causa apoiada pela empresa através de programas globais específicos, foram
alguns dos tópicos abordados na entrevista, durante a qual Sandra Vera-Cruz teve
oportunidade de fazer um cocktail com... Coca-Cola Zero! No final, ainda houve tempo para
responder às questões dos webespectadores. E fique a saber mais sobre a fórmula da CocaCola! E sobre uma carreira assente numa exigente e completa Licenciatura ISEG.
Veja o vídeo da entrevista aqui.

Nesta edição destacamos a entrevista à CEO da Coca-Cola Portugal, Sandra Vera-Cruz, assim
como a divulgação da Síntese de Conjuntura do ISEG relativa a outubro, a integração do ISEG
enquanto membro da Coligação Internacional para a Igualdade Salarial (EPIC) e o reforço do
corpo docente do ISEG com nove Professores Auxiliares. Sem esquecer as novidades de
research e dos alumni e os eventos que o ISEG promove.
Neste número têm a palavra Alexandre Abreu, António Ascenção Costa, António Garcia
Pereira, Clara Raposo, Francisco Louçã, Helena Amaral Neto, João Duque, João Peixoto,
Joaquim Montezuma, Joaquim Sarmento, José Veríssimo, Luís Nazaré, Manuel Ennes
Ferreira, Paulo Trigo Pereira, Ricardo Cabral, Sandra Maximiano, Sofia Santos e Susana
Almeida Lopes.

>> Francisco Louçã, no Expresso, comenta as eleições americanas.

>> Susana Almeida Lopes apresenta, no ECO, conclusões de estudo
sobre teletrabalho.
>> No ECO, opinião de Joaquim Sarmento sobre a proposta de
Orçamento do Estado.
>> Opinião de Sofia Santos, no ECO, sobre o potencial da
Biodiversidade na Economia Verde em Portugal.
>> Opinião de Ricardo Cabral, no Público, sobre o programa de
estímulo à economia.
>> Paulo Trigo Pereira apresenta, no Observador, a sua análise sobre
a situação no setor da saúde.
>> Luís Nazaré comenta, na sua coluna mensal do Jornal de Negócios,
os cenários de utilização dos fundos europeus.
>> Opinião de João Duque, no Expresso, sobre o combate à segunda
vaga da pandemia.
>> Manuel Ennes Ferreira comenta, no Expresso, as relações
económicas com os Camarões.
>> Opinião de Helena Amaral Neto no Expresso, sobre o crescimento
das marcas de luxo, apesar da pandemia.
> Francisco Louçã comenta, no Expresso, a atualidade económica.

>> João Peixoto e Paulo Trigo Pereira participaram no painel
organizado pelo ECO, para debater o futuro do atual modelo de
Segurança Social.
>> No jornal Vida Económica, José Veríssimo comenta as estratégias
para atrair mais alunos nacionais e internacionais.
>> João Duque comenta, na Exame, as opções para a recuperação
económica.
>> No ECO, António Ascenção Costa, comenta o impacto económico
das medidas mais drásticas para travar a pandemia.
>> Alexandre Abreu comenta, no Expresso, as negociações para a
proposta do Orçamento de Estado.
>> Joaquim Montezuma é um dos oradores no Imocionate, o maior
evento global da mediação imobiliária.
>> Opinião de António Garcia Pereira sobre a gestão política no
combate à pandemia.
>> Opinião de Sofia Santos, no ECO, sobre a emergência dos
mercados voluntários de carbono.
>> Clara Raposo fez o encerramento da conferência da revista Human
Resources.
>> Sofia Santos participou na conferência Planetiers World Gathering
2020, intervindo sobre Finanças Sustentáveis.
>> Sandra Maximiano participou no debate da SIC, sobre a
importância da economia nas eleições americanas.
>> Francisco Louçã comenta, na SIC, a atualidade política e
económica.
>> Clara Raposo comenta, no programa Imagens de Marca da SIC, a
importância das exportações para um Portugal mais competitivo.
>> O novo curso online de Biodiversidade, Empresas e Finanças, organizado pelo ISEG, em
destaque na imprensa.

Síntese de Conjuntura do ISEG relativa a
outubro atrai os media

A Síntese de Conjuntura do ISEG relativa a outubro de 2020, já disponível para consulta, foi
notícia na imprensa portuguesa. Leia aqui.

ISEG é membro da EPIC - Coligação
Internacional para a Igualdade Salarial
O ISEG é oficialmente entidade stakeholder da Coligação Internacional para a Igualdade
Salarial (EPIC – Equal Pay International Coalition), em representação da Academia.
A Coligação reúne diversas entidades parceiras empenhadas na redução da diferença salarial
entre homens e mulheres (gender pay gap). Um dos seus objetivos é apoiar os Estadosmembros a atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), designadamente o
ODS 8 que apela à aplicação do princípio de salário igual para trabalho de igual valor, assim
como o ODS 5, que visa a efetivação da igualdade e o empoderamento das mulheres.
Para a concretização este projeto, foi essencial a determinação da Professora Sara Falcão
Casaca, cujo empenho o ISEG aqui reconhece.

ISEG reforça corpo docente com nove
Professores Auxiliares

O ISEG reforçou o seu corpo docente com a contratação de nove Professores Auxiliares. O
contexto de pandemia não permitiu que se fizesse a habitual sessão pública de assinatura de
contratos, pelo que foi realizada uma sessão transmitida em direto (live streaming), com a
presença da Professora Clara Raposo, Presidente do ISEG. Assim, ficou o registo para a
posteridade e para que toda a comunidade ISEG pudesse acompanhar, remotamente, os
novos colegas num momento importante das suas vidas.

What's Up @ISEG?
ISEG recebe conferência "Cross Cultural Management PortugalChina Conference"
No dia 6 de novembro realiza-se no ISEG a Conferência "Cross Cultural Management
Portugal-China Conference", coorganizada pela ANRS - Associação Amigos da Nova Rota da
Seda, pelo ISEG e CSG – Unidade de Investigação em Ciências Sociais e Gestão/ISEG, com
o apoio da FCT - Fundação Ciência e Tecnologia e o patrocínio da Fundação Jorge Álvares.
Mais informações aqui.

Lançamento de novo livro
do Professor Ricardo Fortes
da Costa
"FLOW - Full Life, Outstanding Work" é o
título do mais recente livro da autoria do
Professor do ISEG, Ricardo Fortes da
Costa.
A apresentação do livro decorreu no
Auditório CGD, e contou com as boasvindas de Luís Cardoso, Presidente do
ISEG Executive Education, e com a
apresentação de Rui Miguel Nabeiro, CEO
da Delta Cafés.

Novidades de research no ISEG
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
Bruno Fazenda, alumnus do ISEG MBA e
com vasta experiência no mercado das TI,
foi convidado a assumir o cargo de Chief
Revenue Officer da Future Compta.

Paula Fernandes, alumna do ISEG e
Associate Director na Accenture, apresenta
ao Jornal de Negócios o Accenture
Technology Vision 2020.

Já experimentou o Sandra Vera-Cruz
Coca-Cola Mocktail@ISEG?
Já experimentou o mocktail Sandra Vera-Cruz? Claro que não podia faltar a Coca-Cola,
ingrediente secreto nesta bebida refrescante 0% álcool. Sugerimos também que experimente
um outro cocktail que prepáramos no RAISE THE BAR, com rum e vinho do porto ou
moscatel, cuja receita se encontra em baixo.

BOM FIM-DE-SEMANA!
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