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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!

"Propôs-me a nossa Presidente que escrevesse sobre o
desafio recentemente assumido para integrar a vicepresidência do Conselho Económico e Social. O CES é
um órgão de consulta e concertação social que visa a
promoção da participação dos agentes económicos e
sociais nos processos de tomada de decisão dos órgãos
de soberania, promovendo o diálogo entre o Governo, os
parceiros sociais e outros/as representantes da sociedade
civil.. O convite para este mandato reflete a importância
de uma perspetiva de igualdade de género, tanto nas
agendas e matérias sujeitas a apreciação e consulta no
contexto daquele órgão, como no diálogo a potenciar com
interlocutores/as das organizações mais representativas
da sociedade e do tecido económico do país.
O exercício do cargo inicia-se num momento
particularmente complexo e difícil, com repercussões nos
planos económico e socio-laboral ainda por determinar.
Acredito que o CES, no quadro das suas atribuições,
procurará estimular respostas articuladas que incluam a
minimização dos riscos e das desigualdades estruturais
que as crises tendem a acentuar. Valorizo as pontes e o
diálogo, embora esteja muito consciente das dificuldades
e complexidades inerentes. Nada que desmotive ou limite.
O ISEG é uma das instituições de ensino superior que
mais tem sabido valorizar a liberdade de pensamento, a
pluralidade de perspetivas teóricas e metodológicas, as
opções e os percursos de investigação e de ação com
que mais nos identificamos. Acumula e preenche-nos de
um capital de confiança extraordinário.

Vejo este convite como um desafio que está em sintonia
com a nossa identidade coletiva e a longa tradição de
ligação à sociedade, de questionamento crítico e
inconformismo. Como tantas/os iseguianas/os, partilho o
orgulho de pertencer a uma instituição que é também
referência pelo conhecimento que oferece a um percurso
de desenvolvimento socialmente mais justo".

Sara Falcão Casaca é Vice-Presidente do
Conselho Económico e Social
A professora Sara Falcão Casaca foi
convidada para a vice-presidência do
Conselho Económico e Social (CES). A
investigadora do ISEG na área dos estudos
de género é a primeira mulher a assumir a
vice-presidência do CES.
O CES é um órgão constitucional de
consulta e concertação social que tem por
principais objetivos a promoção da
participação dos agentes económicos e
sociais nos processos de tomada de
decisão dos órgãos de soberania, no âmbito
de matérias socioeconómicas, sendo, por
excelência, o espaço de diálogo entre o
Governo, os Parceiros Sociais e restantes
representantes
da
sociedade
civil
organizada.

Nesta edição destacamos a nomeação da Professora Sara Falcão Casaca como VicePresidente do Conselho Económico e Social, o lançamento da Síntese de Conjuntura do ISEG e
as novidades de research, bem como os eventos e estudantes em destaque.
Neste número têm a palavra Alexandre Abreu, António Afonso, António Garcia
Pereira, Avelino de Jesus, Filipe Oliveira, Francisco Louçã, Francisco Nunes, Helena
Amaral Neto, Joana Andrade Vicente, João Duque, João Ferreira do Amaral, João Jalles,
Joaquim Sarmento, Jorge Santos, José Alves, Manuela Arcanjo, Maria João Guedes,
Nuno Crato, Patrícia Melo, Paulo Trigo Pereira, Ricardo Cabral, Ricardo Fortes da
Costa, Sara Falcão Casaca, Sofia Santos e Teresa Garcia.

Budget Watch?
>> Opinião de Filipe Oliveira, no Observador, sobre os resultados
alcançados pelos alunos portugueses no TIMSS 2019.
>> Opinião de Avelino de Jesus, no Jornal de Negócios, sobre o erro
da contenção orçamental.
>> António Afonso, Francisco Nunes, Joana Andrade Vicente, João Duque e João
Ferreira do Amaral, João Jalles, Jorge Santos, José Alves, Manuela Arcanjo, Patrícia
Melo, Paulo Trigo Pereira e Teresa Garcia fazem parte do Conselho Científico Consultivo do
Budget Watch da Proposta de Lei do Orçamento de Estado para 2021.

>> Opinião de Sofia Santos, no ECO, sobre o arranque do Banco de
Fomento e os bancos verdes.
>> Joaquim Sarmento, no ECO, aponta as fragilidades no modelo
económico português.
>> Opinião de Maria João Guedes a propósito da legislação sobre
quotas.

>> Ricardo Fortes da Costa apresenta o seu novo livro em entrevista
na conferência "Leading People".
>> Opinião de Ricardo Cabral no Público, sobre as respostas globais à
atual crise pandémica.
>> No Expresso, João Duque recorda o nascimento da SEDES.

>> Francisco Louçã, no Expresso, questiona se a vacina será a cura
para a economia.
>> O ISEG é uma das entidades promotoras da iniciativa linkingUP programa de capacitação de start-ups na área do turismo.

>> Em entrevista ao Público, João Duque dá a sua opinião sobre o
plano de reestruturação da TAP.
>> Opinião de Alexandre Abreu, no Expresso, sobre as lições da crise
anterior para combater a atual.
>> Opinião de Sofia Santos, no site ISEG Business Club, sobre um
novo modelo económico.
>> João Duque participou no Webcast organizado pelo ECO, para
analisar o impacto da pandemia no mercado imobiliário.
>> Francisco Louçã participa na conferência de homenagem a
Fernando Assis Pacheco.
>> No ECO, Paulo Trigo Pereira questiona a injeção no Novo Banco
sem Orçamento Retificativo.
>> Decorreu mais uma edição da formação para executivos em Luxury
Brand Management, coordenado por Helena Amaral Neto.
>> Opinião de António Garcia Pereira sobre as restrições de direitos
fundamentais.
>> Nuno Crato, na Rádio Observador, discute a importância e os
resultados do TIMSS 2019.
>> Paulo Trigo Pereira participou em conferência online, para debater
o OE2021.

>> Na SIC, João Duque participou no debate sobre o plano de
restruturação da TAP.

Síntese de Conjuntura do ISEG em destaque
na imprensa
Já saiu a Síntese de Conjuntura do
ISEG relativa aos dados de novembro
de 2020. Está disponível para consulta e foi
notícia na imprensa portuguesa. Leia aqui.

What's Up @ISEG?
Entrega de Diplomas de Pósgraduação
Decorreu no final do passado dia 2 de
dezembro, a Cerimónia Virtual de Entrega de
Diplomas de Pós-graduação de 2019-2020.
Este ano optámos por um formato online,
através de uma transmissão em direto do
Auditório Caixa Geral de Depósitos,
mantendo alguns momentos presenciais que
ajudaram a que a sessão fosse valiosa e
interativa para os alunos e comunidade que
assistiam em casa.
Pode assistir à cerimónia na íntegra, aqui.

Antena2 transmite concertos ao
vivo do ISEG
A Antena2 transmitiu em direto o
concerto de Patricia Modesto, soprano, e
Francisco Sassetti, pianista, que decorreu
no dia 10 de dezembro no ISEG.

Melhor Aluno de Economia recebe Prémio do
Banco de Portugal
João Oliveira Ferreira recebeu o
Prémio Professor Jacinto Nunes
O Banco de Portugal atribuiu o Prémio
Professor Jacinto Nunes aos melhores
alunos da licenciatura em Economia no ano
letivo 2019/2020. Parabéns a João Oliveira
Ferreira, que obteve a melhor média final na
licenciatura em Economia no ISEG. É
atualmente nosso aluno no mestrado de
Mathematical Finance. Pode ver o video do
momento em que recebeu o Prémio das
mãos do Governador e ouvir o seu
depoimento.

Novidades de Research...
Newsletter semanal de CSG #166
CSG é um Consórcio de Investigação nas
áreas da Gestão e das Ciências Sociais,
cuja
newsletter
semanal
pode
acompanhar aqui.

Budget Watch regressa para a
análise do OE 2021
O Budget Watch, uma parceria entre
o
Institute
of
Public
Policy,
o ISEG (Universidade de Lisboa) e
a Deloitte Portugal é um projeto desde
2013 que visa a análise da Proposta de
Orçamento do Estado sob a perspetiva do
rigor, transparência e responsabilidade
orçamental.
A análise é exclusivamente técnica,
independente e objetiva, à luz de boas
práticas internacionais de prestação de
informação do processo orçamental.
Leia as respetivas análises aqui.

Professores do ISEG publicam
working paper com dados de
eficiência e performance do setor
público
António Afonso, João Tovar Jalles e Ana
Venâncio criaram um novo e grande
conjunto de dados de painel transversal de
indicadores governamentais e eficiência do
setor público, publicados no working paper
"Government
Spending
Efficiency,
Measurement and Applications: a CrossCountry Efficiency Dataset", disponível para
consulta no EconPol.
Leia aqui o working paper.

Já estão abertas as candidaturas aos Doutoramentos do ISEG, para o ano letivo 2021/2022!
Fazer um doutoramento é aprender até aos limites do conhecimento, procurar contribuir para
o seu avanço, e realizá-lo num ambiente académico onde se partilham experiências de
investigação, se discutem ideias e métodos e se conta sempre com alguém que partilha
interesses comuns. O ISEG oferece isto nos seus programas. Pense neste projeto de vida e
decida. Mais informações aqui.

Damos o Melhor de Nós no Natal
ISEG alia-se à ULisboa para doar sangue
Nesta quadra de Natal, o ISEG recebeu no dia 9 de dezembro a iniciativa de colheita de
sangue “18 Escolas, 18 Ajudas”, da Universidade de Lisboa (ULisboa), em parceria com
o Instituto Português do Sangue e Transplantação (IPST).
A ULisboa, sensível às dificuldades crescentes sentidas no País em garantir stocks de
sangue, agravadas pela situação pandémica, apelou à sua Comunidade para se associar a
esta campanha, e o ISEG, consciente dessa necessidade, também fez o seu papel.

BOM FIM-DE-SEMANA!
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