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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!

"O ano 2020 ficará para a História como um ano atípico e
desafiante, a todos os níveis.
A proximidade que o ISEG tem com os alunos, docentes
e colaboradores, tem vindo a ser posta à prova, com
estas exigências do distanciamento social e da
rotatividade, que nos foi imposta. No caso particular dos
Serviços Académicos, que dirijo, a equipa revelou
versatilidade na adaptação a uma nova realidade e
proatividade na rápida resolução das questões dos alunos,
o nosso foco principal.
Esta pandemia originou uma crise económica e social
sem precedentes. No entanto, a evolução tecnológica que
nos vimos forçados a abraçar, aumentou a capacidade de
resposta dos Serviços Académicos. Todos os alunos
obtiveram uma resposta aos seus pedidos e de forma
bastante célere. As tarefas dos serviços continuaram a
ser desenvolvidas de acordo com diretrizes que fomos
recebendo. Estes bons resultados foram fruto do trabalho
que já vinha a ser desenvolvido pela Presidência e pela
Equipa da Informática, em articulação com os vários
serviços do ISEG.
O apoio incondicional e permanente dos membros da
Presidência foi imprescindível para o sucesso na resposta
aos alunos.

Todos tivemos que nos reinventar. Mas, é importante,
quando esta crise pandémica for ultrapassada, que
consigamos recuperar, não só a nossa liberdade de
circulação, mas igualmente a proximidade física e o calor
humano que caracterizam o povo português.
O nosso capital humano são os alunos e a equipa dos
Serviços Académicos pretende apoiá-los ao longo de todo
o seu percurso académico. O nosso principal objetivo é
que se sintam realizados, concretizem os seus sonhos e
sejam felizes no ISEG!".

Workshop Sushi Time com Diogo Sousa
Coutinho, Alumnus Fundador da Noori Sushi
Diogo Sousa Countinho, Fundador e CEO da Noori Sushi, ex-aluno da Licenciatura em
Finanças do ISEG, foi convidado pela Presidente do ISEG, a Professora Clara Raposo, para
uma entrevista e workshop de sushi que decorreu durante a Future U Week.
Enquanto o Chefe Nuno Simão nos ensinou a preparar salmão para sushi, Diogo Sousa
Coutinho revelou o seu lado empreendedor e os desafios que a Noori Sushi tem enfrentado
desde que nasceu, em 2009.
Veja o vídeo da entrevista aqui.

Nesta edição destacamos a entrevista a Diogo Sousa Coutinho, Founder e CEO da Noori Sushi,
as novas parcerias do ISEG com universidades internacionais de topo e o reconhecimento da
sociedade à expertise dos professores Carlos Farinha Rodrigues e Amélia Bastos, que integram
a Comissão que irá preparar uma proposta de Estratégia Nacional de Combate à
Pobreza. Salientamos também a eleição e tomada de posse dos novos órgãos da Associação
de Estudantes do ISEG, para além das novidades de research e dos nossos alumni.
Neste número têm a palavra Amaro Laia, Amélia Bastos, Ana Moutinho, António Garcia
Pereira, Avelino de Jesus, Carlos Farinha Rodrigues, Carolina Afonso, Clara Raposo,
Francisco Louçã, Helena Gonçalves, João Duque, João Ferreira do Amaral, Maria João
Guedes, Nuno Gaspar de Oliveira, Paulo Trigo Pereira, Ricardo Cabral, Sandra Alvarez,
Sara Falcão Casaca e Víctor Barros.

Dreamocracy?
>> Opinião de Avelino de Jesus, sobre a relação entre a pandemia, a
crise e a politica monetária.
>> ISEG inicia programa de formação Linking Up com o Turismo de
Portugal para trazer inovação tecnológica às empresas do setor do
Turismo.
>> Opinião de Francisco Louçã, no Expresso, sobre as eleições
regionais nos Açores.
>> Projeto Women on Boards, coordenado por Sara Falcão Casaca e
Maria João Guedes, citado no Jornal de Negócios.
>> João Ferreira do Amaral participará no webcast "O Papel da
Floresta na Recuperação Económica Nacional”.
>> Opinião de Ricardo Cabral, no Público, sobre o Capitalismo de
Estado na China.
>> Opinião de João Duque sobre as estatísticas de contágio Covid-19
nos transportes públicos.
>> José Maria Brandão de Brito apresenta o seu livro "Os Anos
Sessenta em Portugal".
>> Fransciso Louçã comenta, no Expresso, a atualidade política e
económica.
>> No Deans' Corner do Jornal de Negócios, Clara Raposo, analisa as
eleições americanas e defende uma Dreamocracy, conceito introduzido
no ISEG por Ana Moutinho.
>> Paulo Trigo Pereira comenta, no Dinheiro Vivo, as possíveis
formas gráficas da recuperação economica.
>> Víctor Barros recorda, no Expresso, a sua experiência no Global
Management Challenge.
>> Carlos Farinha Rodrigues e Amélia Bastos, docentes no ISEG,
fazem parte da Comissão de Coordenação de preparação de uma
proposta de Estratégia Nacional de Combate à Pobreza.

>> Nuno Gaspar de Oliveira reflete, no Diário de Notícias, sobre os
impactos e consequência da pandemia no meio ambiente.
>> Jornal Público, cita estudo em desenvolvimento no ISEG para
análise do impacto económico das desigualdades e discriminação
salarial entre mulheres e homens em Portugal.
>> Carolina Afonso e Helena Gonçalves, apresentam a 10ª edição da
Pós-Graduação em Gestão da Sustentabilidade e comentam as
oportunidades que a pandemia trouxe nesta área.
>> António Garcia Pereira recorda a proibição de discutir política em
consequência das reações às suas declarações públicas.
>> Solução de formação customizada desenvolvida pelo ISEG
Executive Education para coodenadores da CGD é destaque na Vida
Económica.
>> Carolina Afonso e Sandra Alvarez, na SIC, para apresentar o seu
novo livro “Ser Digital”.
>> Carlos Farinha Rodrigues comenta, na RTP, o aumento de
prestações sociais e o agravamento das condições de pobreza como
consequência direta da pandemia.
>> Opinião de Francisco Louçã, na SIC, sobre as eleições americanas
e o estado de emergência.

Docentes do ISEG nomeados para Comissão
de Coordenação de preparação de Estratégia
Nacional de Combate à Pobreza
A conjuntura económica agravada pela
doença
COVID-19
determinou
a
necessidade de acelerar a construção da
Estratégia Nacional de Combate à Pobreza,
prevista no Programa do XII Governo
Constitucional.
Neste sentido, o Governo constituiu uma
Comissão de Coordenação da qual fazem
parte os professores do ISEG, Amélia
Bastos e Carlos Farinha Rodrigues,
participação que traduz o reconhecimento
público da investigação e atividade
cívica desenvolvida pelos docentes da
nossa escola. Saiba mais aqui.

Mais um passo na internacionalização com
parcerias com 4 Universidades TOP!
O ISEG inicia parcerias com 4 Escolas internacionais de renome: Rotterdam School of
Management, Erasmus University, instituição Triple-Crown (Holanda); University of Antwerp,
Faculty of Business and Economics, instituição acreditada pela AACSB e presente no ranking
do Financial Times desde 2005 (Bélgica); Universidad Adolfo Ibáñez, Business School,
instituição Triple-Crown (Chile), e Aalto University, School of Bussiness, instituição TripleCrown (Finlândia).
Estas colaborações irão permitir a candidatura a mobilidade bilaterais de alunos e docentes,
nas áreas de Economia e Gestão, com isenção do pagamento de propinas. Para mais
informações, consulte aqui.

What's Up @ISEG?
ISEG recebeu conferência
Portugal-China Conference"

"Cross

Cultural

Management

No passado dia 6 de novembro, realizou-se no ISEG a Conferência "Cross Cultural
Management Portugal-China Conference", organizada pela ANRS – Associação Nacional Rota
da Seda e coorganizada pela Associação Amigos da Nova Rota da Seda, pelo ISEG e CSGSOCIUS.
A Profª Fernanda Ilhéu coordenou o evento e tivemos a honra de poder ter tido connosco,
entre outros ilustres convidados, o Senhor Embaixador da República Popular da China, Cai
Run, bem como o Senhor Secretário de Estado para a Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior, Prof. João Sobrinho Teixeira.

Novidades de cultura no ISEG
A Antena 2 voltou a transmitir um concerto
gravado no Auditório CGD do ISEG, com
Anna Paliwoda no violino e Morta
Grigaliunaite ao piano.

Novidades de research no ISEG
Alunos do Programa de
Doutoramento em Estudos de
Desenvolvimento de
parabéns!
Quatro doutorandos(as) do Doutoramento
em Estudos de Desenvolvimento (PhD in
Development
Studies),
programa
interuniversitário que junta o ISEG, o ICS, o
IGOT e o ISA da Universidade de Lisboa, e
que tem ao longo dos anos enquadrado a
sua investigação no Centro de Estudos
sobre
África
e
Desenvolvimento
(CEsA), foram distinguidos(as) com Bolsa
nesta edição 2020 do Concurso de Bolsas
de Investigação para Doutoramento da FCT.
Os nossos parabéns aos doutorandos(as),
Ana
Luísa
Silva,
Gianluca
Ferrittu, Mafalda Pereira, e Antonio Gori.

O Institute of Public Policy (IPP) é um think
tank de origem académica que pretende
promover uma sociedade em que o debate
público é mais esclarecido e os processos
de decisão política mais rigorosos e
informados.
Consulte a última edição da newsletter
do IPP aqui.

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

Antigo Aluno do ISEG, Pedro Pinto, publica
em livro as "Conversas Globais" da TVI
Pedro Pinto, jornalista e alumnus do ISEG
(Mestre em Desenvolvimento e Cooperação
Internacional),
acaba
de
lançar
o
livro “Conversas Globais”, editado pela
Bertrand, onde
se
transcrevem
as
entrevistas na TVI a 27 personalidades,
entre
as
quais,
a
Presidente
do
ISEG, Profª Clara Raposo.
Alguns dos maiores pensadores-chave do
país discutem o futuro da economia global,
dão-nos a sua melhor análise geoestratégica
e falam-nos das grandes mudanças em 6
áreas: Globalização - China vs. EUA Portugal
na
Economia
Global
Competitividade Europeia - Robotização e
Digitalização - Pandemia.
Para mais informações sobre o livro, veja
aqui.
As entrevistas podem ser vistas aqui:

Associação de Estudantes AEISEG foi a
eleições e tem novos órgãos sociais
Votos de sucesso à nova equipa que inicia o
seu mandato para o ano 2020/2021.
Assista à gravação da cerimónia aqui.

Os estudantes do ISEG votaram e elegeram
novos órgãos sociais da AEISEG.
Gonçalo Lopes é o novo Presidente da
Direção.
No dia 4 de novembro, teve lugar a tomada
de posse dos novos Órgãos Sociais.
BOM FIM-DE-SEMANA!
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