PREFERÊNCIAS DE EMAIL | VERSÃO WEB

ENGLISH VERSION AVAILABLE HERE

Newsletter
#29
27 NOVEMBRO 2020

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 com muito gosto que participo nesta newsletter do
ISEG. O IDEFE, que atua sob a marca ISEG Executive
Education, foi criado pelo ISEG nos anos 90 para
enquadrar a sua intervenção na formação avançada e para
executivos. Em fevereiro de 2019 iniciou-se o trabalho de
uma nova equipa que foi convidada a liderar um processo
de inovação e mudança. Trata-se de um desafio
entusiasmante, que assumimos com humildade,
determinação e sentido de responsabilidade. Estes quase
dois anos têm constituído uma experiência muito valiosa.
O processo de mudança desenvolvido teve as suas
dificuldades, como seria natural, mas tem sido bem
sucedido. Para tal, muito contribuíram o potencial e
recursos existentes.
O ISEG é uma instituição com história e reputação, um
conjunto de alumni sem paralelo em Portugal, um corpo
docente incomparável em termos de qualidade,
diversidade de perfis e competências. Temos uma equipa
interna empenhada e competente, localização e
instalações únicas, no centro de Lisboa. Em
consequência do trabalho que tem vindo a ser
desenvolvido, podemos constatar, com satisfação, que
2020 será, apesar das muitas contrariedades decorrentes
da pandemia, o ano de maior atividade de sempre no
IDEFE.

Arrancou com sucesso a nova versão do MBA, com
profundas alterações e uma abordagem muito inovadora.
Nas Pós-Graduações, o ano foi muito positivo, com um
número record de candidaturas e alunos, 4 novos
programas e uma renovação assinalável nos existentes,
garantida pelo trabalho imprescindível para tal
desenvolvido pelos coordenadores dos programas. Nos
programas customizados, estamos a evoluir rapidamente,
com um conjunto alargado de programas desenvolvidos
este ano em Portugal e no estrangeiro, e a promessa de
uma evolução muito consistente já assegurada para
2021.
Este percurso tem de ser efetuado com valores e com
propósito. Pretendemos criar valor, ser inovadores e
corresponder às expetativas de diferentes entidades,
concretamente o ISEG e restantes acionistas,
professores, alunos, empresas clientes, colaboradores e
comunidade em geral, na perspetiva de, através da nossa
atuação, darmos um empenhado contributo para que
evoluamos para um mundo melhor, em particular
promovendo o crescimento, profissional e pessoal, de
grandes
profissionais
e
contribuindo
para
o
desenvolvimento e a competitividade das empresas.
Daremos o nosso melhor, no respeito pela instituição e
pelas suas pessoas.
Com feriados e dezembro à porta, desejo a todos um bom
Natal, com muita saúde!"

Nesta edição destacamos o prémio do Grémio Literário ao livro do Professor José Luís
Cardoso, nosso ex-aluno e ex-docente, o lançamento do novo livro do Professor Nuno Crato e
outras novidades de research e a imparável cobertura nos media portugueses.
Neste número têm a palavra Alexandre Abreu, António Garcia Pereira, Clara
Raposo, Eduardo Catroga, Francisco Louçã, Gabriel Londe Medeiros, João Duque, João
Peixoto, Joaquim Sarmento, Joana Pais, Manuel Mira Godinho, Mark Crathorne, Nuno
Crato, Ricardo Cabral, Sandra Maximiano, Sara Falcão Casaca e Vítor Gonçalves.

>> Manuel Mira Godinho, participou no evento C-Days 2020,
promovido pelo Centro Nacional de Cibersegurança, no painel
"Economia da Cibersegurança - onde estão os números?"
>> Sandra Maximiano participou na conferência "Portugal em Exame o futuro do país".
>> Joaquim Sarmento participou no painel "Novo regime das PPP's:
maior flexibilidade?", integrado no evento Advocatus Summit Lisboa.
>> Opinião de Ricardo Cabral, no Público, sobre os estímulos
orçamentais para evitar a recessão profunda.
>> Entrevista do ECO a Eduardo Catroga, a propósito do seu novo
livro "Desenvolver Portugal - Reflexões em tempos de pandemia".
>> Clara Raposo fez a apresentação do livro "Administração e
Governação das Sociedades", coordenado por Paulo Câmara e editado
pela Almedina, na série de Governance Lab.
>> Joaquim Sarmento, no ECO, defende que a consolidação
orçamental é um logro.
>> Sandra Maximiano, participou no ciclo de conferências "Preparar o
Futuro", organizado pelo Expresso, sobre o futuro dos portugueses, a
reforma e a sustentabilidade da Segurança Social.
>> João Peixoto, participou no debate "sustentabilidade e o futuro da
Segurança Social", organizado pela ProTeste.
>> Joana Pais foi a convidada de Nuno Crato, no programa Nota 20 da
Rádio Observador, para explicar o que a ciência sabe sobre o impacto
dos horários no desempenho dos alunos.
>> Nuno Crato participou no debate na RTP sobre o impacto da
pandemia na educação dos jovens.
>> Opinião de Francisco Louçã, no Expresso, sobre o futuro de
Trump.
>> João Duque, no Expresso, elenca alguns efeitos do excesso de
liquidez no mercado.
>> Opinião de Sandra Maximiano, no Expresso, sobre a epidemia do
jogo de azar online.

>> Francisco Louçã comenta, no Expresso, a intervenção do
Governador na conferência do Banco de Portugal.
>> Opinião de Alexandre Abreu, no Expresso, sobre a importância da
economia nas eleições americanas.
>> Entrevista do DN a Mark Crathorne, sobre a Rainha Isabel II e a
monarquia inglesa.
>> O trabalho de Gabriel Londe Medeiros, SDG Officer no ISEG, foi
destacado na Time Out.
>> Opinião de António Garcia Pereira sobre os novos senhores do
crime.
>> Francisco Louçã comenta, na SIC, a atualidade política e
económica.
>> João Duque foi um dos convidados para debater na SIC o
agravamento da crise económica.
>> Declarações de Sara Falcão Casaca, na TSF, sobre os planos para
igualdade que empresas têm de apresentar.
>> Vítor Gonçalves comenta, na RTP, os resultados mensais do índice
de confiança ISEG.

Alumni em destaque: Obra sobre a Revolução
de 1820 dá a José Luís Cardoso o Prémio do
Grémio Literário
O livro "A Revolução Liberal de 1820", de
José Luís Cardoso, publicado este ano
pelos CTT-Correios de Portugal, é o
vencedor do Prémio Grémio Literário, foi
esta terça-feira divulgado.
Sobre a obra de José Luís Cardoso, o
Grémio, em comunicado enviado à Agência
Lusa, refere tratar-se de "uma narrativa,
muito rigorosa dos factos que foram
alicerces
do
nosso
atual
sistema
democrático".
José Luís Cardoso é licenciado em
Economia pelo ISEG, onde foi professor
catedrático, e é autor de várias obras sobre
história do pensamento económico.

What's Up @ISEG?
Lançamento do novo livro de
Nuno Crato
Assista ao lançamento do livro "Improving a
Country's Education - PISA 2018 Results in
10 Countries", editado pela prestigiada
Springer,
com
coordenação
do
Professor Nuno Crato, no dia 3 de
dezembro pelas 16h, que será transmitido
em streaming.
Assista aqui.

ISEG Executive Education
Beyond the Present
Webinar Series
Compreenda de que forma as vendas e o
marketing B2B não podem ser tratados
como uma arte, mas antes como um
processo com o objetivo de ajudar o cliente
num negócio.
Assista ao webinar com Rui Franco, Diretor
geral da RENTELECOM (Grupo REN), no
dia 9 de dezembro, às 18h15.
Mais informações e inscrições aqui.

Novidades de research no ISEG
CSG Newsletter Semanal #165
CSG é um Consórcio de Investigação nas
áreas da Gestão e das Ciências Sociais,
cuja newsletter semanal pode acompanhar
aqui.

Candidaturas
abertas
Prémios
Científicos
ULisboa/CGD 202

aos
da

Estão abertas as candidaturas aos Prémios
Científicos Universidade de Lisboa/Caixa
Geral de Depósitos de estímulo à
publicação de artigos científicos.
Estes Prémios, instituídos pela ULisboa em
colaboração com a Caixa Geral de
Depósitos, visam premiar a atividade de
investigação científica e incentivar a prática
de publicação em revistas internacionais de
reconhecida qualidade.

Encontro Anual do EJMS
O "European Journal of Management
Studies" (EJMS), editado pela Emerald,
está a organizar o seu primeiro Encontro
Anual, em formato presencial (se a
pandemia o permitir), que terá lugar no
ISEG, no dia 8 de julho de 2021.
Caso sejam impostas, na altura, restrições
de segurança e saúde pública que não
permitam o encontro presencial, o evento
será adaptado ao formato online.

Alunos do Mestrado em GSI brilham no SAP
ERP Sim Game Iberoamerica 2020
No passado dia 22 de Novembro teve lugar
um evento promovido pela SAP para
universidades de países Ibero-americanos,
onde participaram equipas de diferentes
países. Cada equipa era constituída por 5
elementos, com o sponsorship de um
docente.
O evento consistiu num jogo de simulação
de gestão de uma empresa de distribuição
de águas utilizando a plataforma SAP, onde
as equipas acediam às transações daquele
sistema, incluindo relatórios financeiros,
gestão
de
stocks
e
encomendas, procurement, vendas e
Marketing, num jogo com a duração de 3
horas em que tinham que tomar diferentes
decisões de gestão numa simulação de
tempo real.

O Mestrado em Gestão de Sistemas de
Informação do ISEG, devido à sua relação
com a SAP por via da parceria com a
Universidade
Alemã
HTW-SaaR,
foi
convidado a inscrever uma equipa para este
evento.
A equipa do ISEG/Mestrado em GSI foi
composta pelos alunos Bernardo Rodrigues,
Diogo Almeida, Maria Beatriz Cruz, Pedro
Almeida e Sofia Guerreiro e o sponsor foi o
Professor Jesualdo Fernandes.
Os alunos do Mestrado em GSI, mesmo
estando fora da sua área de formação (que é
em Sistemas de Informação e não em
Gestão de Empresas), brlharam com um
invejável em 3º lugar. Parabéns!

Candidaturas abertas para a 38ª Edição do
ISEG MBA
Arrancou, no ínicio de Setembro, a 37ª
edição do ISEG MBA com um grupo de
alunos dinâmico e motivado. Assista aqui
à kick off session da 37ª edição.

As novidades deste programa, que surgiram
com o redesign da atual edição, estarão em
pleno na 38ª edição do ISEG MBA,
contando com experiências únicas e
imersivas em Lisboa e São Francisco,
com a participação dos Global Partners:
Instituto Superior Técnico, University of San
Francisco, Software Development Center
Lisbon, Startup Lisboa, Academia da Força
Aérea Portuguesa, World Economic Forum
e
Copenhagen Institute for Futures
Studies, e do Main Partner Caixa Geral de
Depósitos.
As candidaturas para a edição de 2021 do
ISEG
MBA
já
se
encontram
abertas aqui. Mais informações aqui.

BOM FIM-DE-SEMANA!

Este email foi enviado para
irafael@iseg.ulisboa.pt
Remover Subscrição

