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"O ISEG e o seu Departamento de Economia (DE) são
herdeiros dos primórdios do ensino da Economia em
Portugal, iniciado há quase 300 anos. A partir dessas
origens remotas, testemunharam-se todas as grandes
ocorrências da sociedade portuguesa nos últimos séculos,
desde as alterações políticas de regime, à abertura do
país ao exterior, passando por diversas fases de recessão
e de expansão económicas.
Todos estes aspetos, conjugados com o desenvolvimento
da ciência económica, influenciaram o ensino da
Economia em Portugal, tendo o ISEG sido pioneiro na
introdução de novas matérias e de novas metodologias de
ensino. Sempre nos soubemos adaptar a esta evolução e
conseguimos ultrapassar, com sucesso, as situações
mais adversas com que nos deparámos, à semelhança da
resposta que agora estamos a dar à pandemia que nos
assola.
Os momentos que vivemos são decisivos para o DE do
ISEG. A situação conjuntural da pandemia não deve ser
encarada unicamente no seu aspeto negativo, mas sim
ser vista como uma oportunidade para o DE e o ISEG se
abrirem a novos modelos e métodos de ensino e a novas
áreas de investigação. Não se trata de renegar o passado
e fazer tudo diferente, mas sim, numa postura
responsável e equilibrada, de preservar os ensinamentos
anteriores que permanecem válidos e de acolher
inovações ao nível das novas tecnologias, que permitem
uma maior introdução do ensino à distância, e das
fronteiras da economia com a sustentabilidade do planeta,
com a responsabilidade social dos agentes económicos e
com a geoestratégia mundial.

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!

Os atuais membros do DE são responsáveis por garantir
esta evolução na continuidade e por conseguirem uma
renovação dos seus quadros com uma qualidade de
excelência que nos permita, no futuro, responder aos
progressos da ciência económica e às exigências que a
sociedade nos coloca. Consegui-lo-emos fazer, tal como o
ISEG até hoje sempre conseguiu!"

Nesta edição destacamos o lançamento do novo livro do ex-aluno e Doutor Honoris Causa
Eduardo Catroga, a tomada de posse da Professora Rita Martins de Sousa enquanto Presidente
do Departamento de Ciências Sociais, bem como as novidades de investigação e dos nossos
estudantes. Sem esquecer a nossa presença nos media portugueses.
Neste número têm a palavra Alexandre Abreu, António Ascenção Costa, António Garcia
Pereira, Augusto Mateus, Clara Raposo, João Duque, João Ferreira do Amaral, Joaquim
Sarmento, Manuel Ennes Ferreira, Manuel Laranja, Maria Rosa Borges, Paulo Trigo
Pereira, Ricardo Cabral e Sandra Maximiano.

Aproxima-se um confinamento 2.0?
>> Opinião de Maria Rosa Borges, no Jornal Económico, sobre os
efeitos negativos do teletrabalho na produtividade.
>> Clara Raposo participou no debate "Integração dos ODS na
Estratégia das Instituições de Ensino Superior" organizado pela
Associação Portuguesa de Ética Empresarial, na Semana da
Responsabilidade Social.
>> Opinião de Ricardo Cabral, no Público, sobre a politica monetária
do BCE.
>> Joaquim Sarmento defende, no ECO, que o Governo está a
destruir a economia sem cuidar da pandemia.
>> Entrevista a João Ferreira do Amaral sobre os desafios e
oportunidades no setor florestal.
>> Estudo realizado pelo ISEG e pela EY sobre o papel do Estado no
setor da saúde é citado no Jornal de Negócios.
>> Opinião de Paulo Trigo Pereira, no Observador, sobre a situação
política e a ascenção do Chega.
>> António Ascenção Costa comenta, no Expresso, as previsões
económicas para o quarto trimestre.
>> Manuel Ennes Ferreira compara a economia angolana e queniana.

>> Opinião de João Duque, no Expresso, sobre as medidas de
confinamento em vigor.
>> Francisco Louçã comenta, no Expresso, os resultados das
eleições americanas.
>> Sandra Maximiano comenta, na Visão, o impacto no consumo das
medidas de confinamento impostas pelo estado de emergência.
>> Opinião de António Garcia Pereira sobre o impacto da pandemia no
setor da saúde.
>> Alexandre Abreu, no Expresso, sobre a derrota eleitoral de Trump.

>> Augusto Mateus é orador no Simpósio da Indústria Têxtil.

>> Clara Raposo fez o encerramento da conferência Human Resources
onde falou sobre profissões e funções que vão acabar, mas também de
novas que estão a surgir e destacou as competências que já são
fundamentais no presente e serão cada vez mais no futuro.
>> Comentário de Paulo Trigo Pereira, na Antena1, sobre as
consequências políticas do acordo nos Açores.
>> Manuel Laranja, no programa "Imagem de Marca" da SIC, sobre
importância da indústria na reinvenção do país.
>> Francisco Louçã comenta, na SIC, a atualidade política e
económica.
>> Paulo Trigo Pereira nos Negócios da Semana da SIC para debater
"Democracia, Economia e Pandemia".

Tomada de posse da Presidente do
Departamento de Ciências Sociais
A Professora Rita Martins de Sousa tomou
posse como Presidente do Departamento de
Ciências Sociais numa cerimónia presidida
pela Presidente do ISEG, Professora Clara
Raposo, e transmitida em direto.
À Professora, eleita pelos seus pares,
desejamos
votos
de
sucesso
no
desempenho destas novas funções.

What's Up @ISEG?
Lançamento do novo livro de
Eduardo Catroga
O ISEG foi anfitrião da sessão de
lançamento do novo livro do seu distinto exaluno e Doutor Honoris Causa, Eduardo
Catroga,
"Desenvolver
Portugal:
Reflexões em Tempos de Pandemia".

A obra foi apresentada por António Rios
Amorim, Carlos Moedas e José Miguel
Júdice, no passado dia 19 de novembro,
às 17h30, no Auditório CGD, em cerimónia
aberta pela Presidente do ISEG.
A sessão foi transmitida em live streaming
no canal youtube do ISEG e no Facebook
da Bertand Editora.

XVII Seminário das Relações
Brasil Portugal sobre
Internacionalização de Empresas
A Faculdade de Ciências Económicas da
UFMG (Brasil) e o ISEG organizam em
estreita colaboração desde 2004 o evento
sobre As relações Brasil Portugal –
Internacionalização de Empresas.
A edição deste ano, que conta com a coorganização da Escola Politécnica da UFRJ,
tem como tema a "Cooperação Bilaterial
em Tempo de Pandemia: O Que Podemos
Aprendar", que irá decorrer online nos dias
26 e 27 de Novembro de 2020.
Participação
gratuita
obrigatória aqui.
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inscrição

Novidades de cultura no ISEG
Mais uma emissão de "teatro sem fios"
gravada no ISEG pela Antena2 para celebrar
o centenário de Bernardo Santareno.

Novidades de research no ISEG
CSG é um Consórcio de Investigação nas
áreas da Gestão e das Ciências Sociais,
cuja newsletter semanal pode acompanhar
aqui.

Estudantes do ISEG ativos na produção de
estudos
A ISEG Young Economics Society (YES)
procura dar a conhecer acontecimentos de
peso da atualidade, partilhando a sua visão
no seu Jornal Económico.
Na edição do mês de novembro tratam as
Estratégias
de
Internacionalização
Empresariais e contam com o comentário de
Carlos Sá Carneiro, Deputy Comissioner
General Portugal Expo 2020 Dubai, sobre a
pandemia e o seu impacto nessas mesmas
estratégias. Leia aqui o Jornal Económico.

O ISEG Business Club (IBC) é uma
associação de e para estudantes cujo
principal objetivo é conetar os estudantes ao
mercado de trabalho, preparando-os para o
dia-a-dia no mundo empresarial.
No mais recente artigo de opinião do IBC, de
autoria de Diogo Joaquim, aluno de
licenciatura em Economia, aborda-se o
impacto da tecnologia 5G na Economia.
Leia aqui.

Desenvolvimento Pessoal e Pensamento
Crítico explorados na UpSkill Week
O ISEG promove, no arranque do segundo
semestre, de 8 a 12 de fevereiro, uma
semana
especial
de
formação
em
Desenvolvimento Pessoal e estímulo de
Pensamento Crítico.
A unidade curricular de Desenvolvimento
Pessoal é destinada aos estudantes do 2.º
ano, com a UpSkill Week, e do 3.º ano, com
o módulo Critical Thinking.

Alunos ISEG em destaque na imprensa
Salvador Furtado, aluno da Pós-Graduação
em Gestão Empresarial do ISEG Executive
Education, escreve no Expresso sobre o
futuro das Universidades.

Gonçalo Silva, estudante de licenciatura do
ISEG, lidera a equipa de estudantes
Deloitte/UBF (Ultimate Big Four) em
competição
no
Global
Management
Challenge 2020, constituída por alunos das
áreas de economia, gestão, engenharia da
produção e gestão industrial, e finanças.
Veja o artigo de opinião escrito pelo Gonçalo
Silva, no Expresso.

BOM FIM-DE-SEMANA!

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

