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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!

"A máxima do ISEG - “Open minds for a changing world” –
revela-se pertinente no contexto atual. Historicamente o
nosso tempo não é muito diferente de outros vividos por
anteriores gerações, contudo tudo nos parece diferente.
As pandemias, as crises financeiras, as recessões
económicas, o protecionismo, os movimentos sociais,
entre outros exemplos possíveis, não são fenómenos
únicos do nosso tempo. Todavia, tudo nos parece singular
e irrepetível. Daí a importância de um economista e de um
gestor saber refletir sobre o mundo com outras
ferramentas que não apenas as fornecidas por áreas
científicas
estritamente
técnicas.
Estas
sendo
necessárias, não são - nem nunca foram - suficientes.
É indispensável pensar a economia e a gestão de uma
forma transdisciplinar. É assim que o ISEG tem formado
gerações de economistas e gestores. Um conjunto de
saberes permitem aos seus licenciados e mestres integrar
o mercado de trabalho de forma cada vez mais inclusiva.
Refletir sobre as economias em retrospetiva e prospetiva,
pensar as organizações com conhecimentos sociológicos,
dominar o campo legal ao nível empresarial e da União
Europeia, concorrem para essa transdisciplinaridade.
Ninguém consegue compreender o mundo com uma
perspetiva meramente técnica. Os economistas que
marcaram a história do pensamento económico
contemplaram sempre na sua análise as dimensões
histórica, legal e sociológica. Joseph Schumpeter, John
M. Keynes, são disso paradigma.

Os docentes e os investigadores do Departamento de
Ciências Sociais são criadores e transmissores destes
conhecimentos. O diálogo com todas as áreas científicas
tem contribuído decisivamente para a formação de
economistas e de gestores com “open minds”, ou seja,
com a versatilidade e capacidade de encontrar soluções
mais criativas. Nesse sentido, a atuação do Departamento
tem-se pautado pelo trabalho em equipa e pelos valores
da diversidade e pluralidade, cada vez mais
incontornáveis nas nossas sociedades".

Nesta edição destacamos os feitos desportivos dos nossos estudantes, os atuais webinars, a
tomada de posse do Presidente do Departamento de Gestão, Professor António Palma dos
Reis e as atividades de investigação do ISEG, sem esquecermos o prémio do Professor Victor
Barros pelo seu artigo destacado nos 2020 Emerald Literati Awards. Para além das novidades
dos Alumni, acompanhamos a cobertura nos media.
Neste número têm a palavra Alexandre Abreu, António Ascenção Costa, António Garcia
Pereira, Clara Raposo, Francisco Louçã, João Duque, João Peixoto, José Azevedo
Pereira, Luís Nazaré, Madalena Cascais Tomé, Manuel Ennes Ferreira, Manuel Laranja,
Manuel Mira Godinho, Mário Centeno, Paulo Trigo Pereira, Ricardo Cabral, Sandra
Maximiano e Sara Falcão Casaca.

>> António Ascenção Costa comenta os indicadores de confiança
económica durante a pandemia.

>> Opinião de Luís Nazaré sobre a situação no Novo Banco, na sua
coluna no Jornal de Negócios.
>> José Azevedo Pereira cumpre os requisitos do Banco de Portugal
para liderar o Banco BIC.
>> A Síntese de Conjuntura e o grupo de Análise Económica do ISEG
em destaque no ECO.
>> Opinião de Ricardo Cabral, no Público, sobre a não aprovação da
AR à despesa pública para o Novo Banco.
>> Sandra Maximiano participou no debate organizado pelo Expresso
sobre o modelo da Segurança Social.
>> Manuel Mira Godinho é juri do prémio PME Inovação da COTEC.

>> Opinião de Paulo Trigo Pereira, no Observador, sobre a importância
do PCP na atual legislatura.
>> Mário Centeno é umas das 30 personalidades identificadas pelo
Jornal Económico como relevantes na sociedade portuguesa nos
últimos 25 anos.
>> Manuel Laranja participa na conferência da Comissão Europeia
"Smart Specialisation Strategies in Portugal", com intervenção sobre
"Implementação de Estratégias de Especialização Inteligente em
Portugal".
>> Opinião de João Duque, no Expresso, sobre a tolerância de ponto
decretada.
>> Opinião de Manuel Ennes Ferreira sobre a cadeia regional de valor
em África.
>> Francisco Louçã, no Expresso, reforça a importância do Orçamento
de Estado.
>> Opinião de Alexandre Abreu, no Expresso, sobre as eleições no
Chile e na Bolívia.
>> Entrevista do Jornal Económico a João Duque a propósito da ajuda
europeia e do plano de recuperação e resiliência.
>> Opinião de António Garcia Pereira sobre a selva laboral dos
nossos dias.
>> A intervenção de João Peixoto na conferência online sobre a
sustentabilidade e o futuro da Segurança Social volta a ser notícia,
desta vez na RH Magazine.
>> Clara Raposo dá a sua opinião durante a conferência Human
Resources.
>> João Duque comenta, na Visão, o aumento da poupança pelas
famílias portuguesas.
>> Sara Falcão Casaca foi convidada pela TSF para discutir
os problemas das mulheres no mercado de trabalho.
>> Madalena Cascais Tomé, alumna de MAEG e membro do Conselho
de Escola, em entrevista no programa "Tudo é Economia", da RTP.
>> Francisco Louçã comenta, na SIC, a atualidade política e
económica.

A investigação é sempre notícia
Artigo do Professor Victor Barros
distinguido pela editora Emerald
O artigo 'Can Green Taxation Trigger Plug-In
Hybrid Electric Vehicle Acquisition?", do
Professor
Victor
Barros,
foi
selecionado como "Highly Commended
Paper" nos 2020 Emerald Literati Awards.
A equipa editorial comentou que é um dos
trabalhos mais excepcionais que viram ao
longo de 2019. Leia o artigo completo aqui.

8th UECE Conference on
Economic and Financial
Adjustments in Europe
No dia 27 de novembro realizou-se a 8ª
edição da conferência do centro de
investigação UECE - Research Unit on
Complexity
and
Economics,
sobre
"Economic and Financial Adjustments in
Europe", que funcionou maioritariamente em
formato
online.
Assista
aqui
à
breve apresentação do Presidente da UECE,
o Professor António Afonso.

Tomada de posse do Presidente do
Departamento de Gestão
O
Professor
António
Palma
dos
Reis tomou posse como Presidente do
Departamento
de
Gestão,
numa
cerimónia presidida pela Presidente do
ISEG,
Professora
Clara
Raposo,
e transmitida em direto. Veja ou reveja aqui.
Ao Professor desejamos votos de sucesso
no desempenho das suas funções.

What's Up @ISEG?
Webinar CSG e REM
"Explainable Artificial
Intelligence"
O CSG – Research in Social Sciences and
Management e o REM – Research in
Economics
and
Mathematics,
duas
unidades de investigação do ISEG,
organizam o webinar "Explainable Artificial
Intelligence", com o orador Dr. João Paulo
Carvalho, CEO e sócio da Quidgest, no
dia 10 de dezembro, das 15h00 às 16h00,
através da plataforma MS Teams.
A participação é gratuita com inscrição
obrigatória neste link.

Webinar Alumni Económicas
"A Transição Digital no Futuro de
Portugal"
Dia 10 de dezembro, às 17h00, participe
no webinar ‘A Transição Digital no Futuro
de Portugal’, com os convidados Vanda de
Jesus (Diretora Executiva do Portugal
Digital), Carlos Oliveira (CEO da Fundação
José Neves) e Miguel Almeida (Diretor Geral
da CISCO Portugal), e a moderação de
Pedro Janeiro (Accenture Portugal e Alumni
Económicas).
Inscreva-se aqui.

Lançamento do novo livro de
Nuno Crato
Decorreu no dia 3 de dezembro,
o lançamento do livro "Improving a Country's
Education - PISA 2018 Results in 10
Countries", editado pela prestigiada Springer,
com coordenação do Professor Nuno Crato.
A sessão contou com a moderação
de Natalie Wexler, jornalista educacional, e
com a participação de Tim Oates, Gunda
Tires e Arko k. Ahonen, entre outros
investigadores que participaram no livro.
O lançamento do livro foi transmitido em
direto. Assista aqui à gravação.

Sessão de abertura de programa
executivo customizado para a
Caixa Geral de Depósitos
O
arranque
da
nova
edição
do
programa ‘Managing for the Future’,
desenvolvido
pelo
ISEG
Executive
Education, de forma customizada para a
CGD, contou com a presença e intervenção
do Presidente da Comissão Executiva da
Caixa, Dr. Paulo Macedo, e as boas
vindas da Presidente do ISEG.

As novidades dos nossos versáteis alunos:
Campeões de Ténis que também são
Economistas e Gestores
Bi-Campeões nacionais de Ténis
No passado dia 26 de Novembro, os alunos
que compõem a equipa de ténis
AEISEG, Artur Completo, Tiago Torres,
Nuno Deus e Zé Filipe, sagraram-se
Campeões Nacionais Universitários de Ténis
de equipas, revalidando assim o título.
Parabéns aos atletas pela enorme conquista
e por, mais uma vez, tão bem
representarem o ISEG.

ISEG YES Magazine
A temática da Educação em Portugal, uma
matéria na qual estamos inevitavelmente
envolvidos, enquanto estudantes, mas
também enquanto cidadãos. Quais os novos
desafios e os antigos problemas que a
Educação Nacional enfrenta? Veja aqui a
magazine da ISEG YES - Young Economic
Society.

Podcast LIS
O podcast da Lisbon Investment Society
“Crunch the Numbers” com o tema
“Finanças pessoais e poupanças”, com o
convidado Pedro Barata, Senior Portfolio
Manager no Grupo Novo Banco Gestão de
Activos.

...E dos nossos alumni
Paula Pedro, alumna da Licenciatura em
Gestão, é a nova diretora de Contrastarias e
Fiscalização da INCM.

Sofia Correia de Barros, alumna de MAEG,
acaba de ser nomeada diretora-geral da
Diaverum, multinacional especializada no
fornecimento de cuidados renais.

Já estão abertas as candidaturas aos Mestrados que têm início em setembro de 2021! De
entre os 21 mestrados do ISEG, salientam-se em 2021-2022 as novidades: o novo mestrado
em Law & Management com a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e a primeira
edição em inglês do reputado mestrado em Gestão e Estratégia Industrial, designado
agora Management and Industrial Strategy. A primeira fase de candidaturas termina a 28
de fevereiro.
Veja aqui um breve vídeo.

BOM FIM-DE-SEMANA!
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