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FESTAS FELIZES!

No fecho de um ano exigente,
em que vimos a saúde pública
em risco no mundo inteiro, a
nossa liberdade de movimentos
comprometida e em que fomos
forçados a conter à distância o
afeto que gostaríamos de
demonstrar de perto, deixo uma
breve mensagem que é um fio
de esperança, um aplauso e um
abraço.
A esperança na chegada de um
Ano Novo que traga soluções
eficazes no combate à crise
pandémica.
Um aplauso pela forma exemplar
como, no ISEG, mantivemos em
pleno o cumprimento da nossa
missão – no ensino, na
investigação, na
responsabilidade social.
Funcionário(a)s e serviços que
se adaptaram,
empenhadamente, a uma nova
forma de trabalhar e conviver,
professore(a)s que mudaram
radicalmente o seu método de
trabalho e os seus hábitos, com
uma agilidade assinalável,
estudantes que fazem com que
tudo o que aqui se passa valha a
pena, que são solidários, que
são exigentes, que são
excelentes cidadã(o)s.
Todos(as) cabem no abraço que
aqui deixo, virtual, na
impossibilidade de outra forma.
Um abraço apertado e sentido.
De partilha, nos bons momentos
como nas maiores
adversidades, sem nunca
perder o foco no bem e na
excelência.
O ISEG é, essencialmente, um
espaço de conhecimento e de
partilha. Mas também um
espaço de cidadania e de
vanguarda. Preparados para
enfrentar o futuro!
Desejo a todo(a)s umas Festas
Felizes, em paz e segurança.
Saúde, Esperança e Muita
Alegria!
Até 2021,

"No passado dia 10 de Novembro foi eleita uma nova
direcção para a Alumni Económicas, à qual tenho a honra
de presidir. No plano de atividades para o triénio 20202022 propomos continuar as tradicionais actividades da
Alumni, como conferências e jantares-debate, mas
dinamizar também atividades como webinars temáticos,
wine networking events, concertos, etc. O objectivo da
Alumni é ser um instrumento para reforçar a ligação da
comunidade de ex-alunos com o ISEG e iremos por isso
utilizar as redes sociais para mantermos um contacto
mais estreito com todos.
Com efeito, o ISEG precisa dos seus ex-alunos, e uma
forma de promover a sua ligação à escola é desenvolver
oportunidades de networking que lhes permita manterem
um contacto mais estreito com as atividades que se
desenvolvem na Escola,
desde novos
cursos
disponibilizados pelo IDEFE até atividades como webinars
ou jantares-debate.
Com a atual situação pandémica que nos atingiu a todos
torna-se difícil organizar eventos presenciais no imediato.
Mas existe a esperança de que, dentro de alguns meses,
será possível dar início aos wine networking events ou
concertos, onde será possível desenvolver novos
contactos profissionais dentro da comunidade Alumni,
especialmente para os mais jovens formados pelo ISEG.
O reforço deste networking passa também pelo aumento
do número de membros-sócios da Alumni, pelo que
estamos a desenvolver um pacote de incentivos para que
todos os ex-alunos se inscrevam na Alumni como
membros-sócios, e que será divulgado brevemente.

A Alumni Económicas vai estar mais perto de todos não
só através das comunicações "normais", mas também
através das redes sociais. Estamos a desenvolver um
programa de comunicação que permitirá melhorar esse
objetivo muito em breve. Traremos muitas novidades.
Mantenham-se atentos e inscrevam-se na Alumni. O
impresso de inscrição encontra-se disponível no site do
ISEG, no separador Alumni e no Facebook da Alumni.
Saudações Iseguianas".
Assim que 2021 arrancar revelaremos todo o "Pack
Alumni" que temos para si!

Nesta época festiva destacamos os nossos Antigos Alunos, a investigação fundamental e
aplicada presente em artigos científicos, em livros e no Índice de Confiança ISEG, para além
das atividades dos estudantes e da nossa presença nos media.
Neste número têm a palavra Alexandre Abreu, António Garcia Pereira, António Palma dos
Reis, Carlos Bastardo, Clara Raposo, Francisco Louçã, Fernando Ribeiro Mendes, João
Duque, João Ferreira do Amaral, Joaquim Montezuma de Carvalho, Joaquim Sarmento,
Jorge Gomes, José Manuel Dias Lopes, Luís Mah, Madalena Cascais Tomé, Manuel Ennes
Ferreira, Maria Rosa Borges, Nuno Crato, Nuno Valério, Paulo Trigo Pereira, Pedro Viana,
Ricardo Cabral, Sandra Alvarez, Sandra Maximiano, Sara Falcão Casaca e Sofia Santos.

>> No Deans’ Corner do Jornal de Negócios, Clara Raposo faz o
balanço de 2020.
>> Sofia Santos questiona, no ECO, o impacto da crise na aposta das
empresas na sustentabilidade.
>> O Expresso divulgou a evolução nos últimos 150 anos do
endividamento português, com base nos estudos de historiadores
económicos como Nuno Valério.
>> Opinião de João Duque, no Expresso, sobre o futuro da TAP.

>> Francisco Louçã, no Expresso, homenageia John Le Carré.

>> No Dinheiro Vivo, João Duque comenta a evolução do poder de
compra dos portugueses.
>> Ricardo Cabral, no Público, questiona o empréstimo SURE ao
Estado Português.
>> Pedro Viana comenta, no Jornal Económico, o impacto da
pandemia nos diversos setores da economia.
>> Sara Falcão Casaca comenta, no Público, os resultados do estudo
sobre desigualdade salarial.
>> João Duque comenta na Forbes a lenta recuperação da economia.

>> Opinião de Paulo Trigo Pereira, no Observador, a propósito da
criação do dia Internacional contra a corrupção.
>> Opinião de Manuel Ennes Ferreira, no Expresso, sobre o
financiamento do desenvolvimento dos países africanos pós-Covid.
>> Opinião de Francisco Louçã, no Expresso, sobre o plano de
reestruturação da TAP.
>> Opinião de António Garcia Pereira sobre o caso SEF.

>> Opinião de João Duque, no Expresso, sobre o novo aeroporto de
Lisboa.
>> Luís Mah subscreve artigo de opinião no Público sobre os direitos
(des)humanos na China.
>> Opinião de Maria Rosa Borges, no Jornal Económico, sobre a
regulação e os grupos de interesses.
>> O ISEG será um dos locais de realização de colheitas para testes
Covid-19 da ULisboa.
>> Fernando Ribeiro Mendes comenta no Jornal de Notícias, a
situação atual das despesas com pensões e reformas.
>> Opinião de António Garcia Pereira sobre o plano de restruturação
da TAP.
>> Joaquim Sarmento comenta, no Jornal Económico, as perspetivas
de recuperação económica em 2021.

>> O ISEG tem uma equipa classificada em 1º lugar no Global
Management Challenge, após a 1ª decisão da 2ª volta.
>> Alexandre Abreu, no Expresso, analisa a forma como a expressão
"o doente da Europa" tem sido aplicada a diferentes países ao longo do
tempo.
>> Opinião de Francisco Louçã, no Expresso, sobre a situação na
TAP.
>> Opinião de Sandra Maximiano, no Expresso, sobre o plano da
vacinação.
>> Carlos Bastardo, no Jornal de Negócios, reflete sobre o que poderá
acontecer em 2021.
>> As novas pós-graduações em formato blended apresentadas pelo
ISEG Executive Education são noticia.
>> Joaquim Sarmento comenta, na Visão, a reação cautelosa aos
efeitos económicos provocados pela pandemia.
>> Alexandre Abreu participou no lançamento do livro "como
reorganizar um país vulnerável".
>> Joaquim Montezuma de Carvalho participou em webinar para
debater o novo paradigma imobiliário.
>> As novas pós-graduações em formato blended apresentadas pelo
ISEG Executive Education em destaque no Human Resources.
>> Madalena Cascais Tomé, CEO da SIBS e membro do Conselho de
Escola do ISEG, participou na WebSummit no painel "Lisboa: a smart
city".
>> Jorge Gomes participou no webinar TEST - Decisões Certas nos
Recursos Humanos.
>> José Manuel Dias Lopes participou na discussão na mesa redonda
promovida no âmbito da disciplina Formação e Desenvolvimento do
mestrado em Gestão de Recursos Humanos do ISEG.
>> O ISEG apoia e participa na iniciativa linkingUP - programa de
capacitação de start-ups na área do turismo.
>> A revista Meios&Publicidade revela um dia na vida de Sandra
Alvarez.
>> Opinião de António Palma dos Reis na revista Publituris.

>> Nuno Crato, na Rádio Observador, explica porque razão é
imprescindível que a educação e a ciência sejam fortes aliadas.
>> João Ferreira do Amaral discute na Rádio Observador a atualidade
económica.
>> Opinião de João Duque, no Fórum TSF, sobre a nova comissão
parlamentar de inquérito ao Novo Banco.
>> Sara Falcão Casaca comenta, na TSF, os resultados do estudo
sobre desigualdade salarial.
>> Francisco Louçã comenta, na SIC, a atualidade económica e
política.
>> João Duque participou no debate na SIC sobre o plano de
reestruturação da TAP.

Índice de Confiança do ISEG em destaque
Em novembro de 2020 o índice de confiança
do ISEG, relativo à evolução da atividade
económica portuguesa no curto prazo,
assumiu o valor de 27,4. Este valor
corresponde a uma estabilização do nível de
confiança relativamente ao mês anterior.
Em termos homólogos a variação do índice
foi de -21,3%. Diminuiu o consenso dos
membros do Painel relativamente à
evolução da economia.

What's Up @ISEG?
Sustainable Finance: o primeiro
curso executivo na área das
finanças sustentáveis
Teve lugar no ISEG a primeira edição do
programa executivo ‘Sustainable Finance:
Green and Climate Finance’.
Trata-se do primeiro programa para
executivos
na área de finanças
sustentáveis em Portugal e contou com
oradores
nacionais
e
internacionais
especialistas nesta área. O programa contou
ainda com a presença do Ministro do
Ambiente e Ação Climática e com uma
sessão conduzida pela Secretária de Estado
do Ambiente, no âmbito do apoio
institucional do Ministério do Ambiente e
Ação Climática.
Veja aqui o vídeo.

Teatro no ISEG
A Antena2 transmite "Teatro sem Fios Nevoeiro" de Lluïsa Cunillé, gravado no
Auditório 2 do ISEG, no 29 Dezembro, às
19h00, com repetição nos dia 3 e 8 de
janeiro.

Webinar XLAB-Behavioural
Research Lab
O
XLAB
Behavioural
Research
Lab
organizou
no
dia
18
de
dezembro o webinar Measuring risk appetite
in the Portuguese Generation Z: An
experimental approach, com o mestrando
em Economia Olaf Ghanizadeh.
Este é o primeiro de uma série de
seminários informais promovidos pelo
XLAB, apresentados por alunos de Mestrado
ou Doutoramento numa fase inicial do seu
trabalho de investigação.
Esta sessão decorreu à distância, através
da plataforma Teams.
Saiba mais informações aqui.

A Research no ISEG é imparável
O Professor Tiago Cardão-Pito lançou o
livro "Intangible Flow Theory in Economics:
Human Participation in Economic and
Societal
Production",
publicado
pela
conhecida editora Routledge.
Considerando
que
as
explicações
económicas dominantes do século 20 não
são abrangentes o suficiente para descrever
a complexidade da economia e da
sociedade, o livro descreve uma nova teoria
que desafia a economia e o relativismo
veiculado no construtivismo social, pósestruturalismo e pós-modernismo.
Disponível aqui.

O
Portuguese
Economic
Journal
(PEJ) lançou o blog Portuguese Economy
Research Report, onde pode acompanhar as
novidades relacionadas com a área da
Economia. Leia aqui o paper mais recente
sobre "Export-led growth in Portugal after the
COVID-19 pandemic".

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

A não perder as novidades dos nossos Alunos
João Casimiro e Joana Oliveira, alunos do
3º ano da Licenciatura em Management,
contam a sua experiência de Erasmus em
tempo de pandemia.

O ISEG Business Club lançou o webinar
"Acabei a licenciatura, e agora? Mestrado
vs. Trabalhar", com a participação de três
antigos alunos do ISEG que tiveram
percursos diferentes após a sua licenciatura
e que partilharam a sua experiência.
Assista aqui à gravação do webinar.

O ISEG Business Club lançou uma edição
especial da sua newsletter, relativa
aos Mestrados em português do ISEG, com
os testemunhos de atuais mestrandos e
antigos alunos.
Faça o download da Newsletter aqui.

A ISEG YES lançou a 8.ª edição do seu
fantástico Jornal Económico. Nesta edição
abordam a Crise do Café e os Sistemas
Fiscais Português e Francês, contando com
a participação de Tiago Diogo, professor de
Contabilidade e Fiscalidade no ISEG, no
artigo de opinião.
Leia aqui.

Alumni ISEG em alta
Prémio ERC para Vasco Carvalho
Licenciado em Economia no ISEG, Vasco
Carvalho é hoje professor catedrático de
Macroeconomia em Cambridge.
Acaba de receber a distinção de uma
prestigiada bolsa de investigação ERC
(European
Research
Council)
para
investigadores muito distintos em fase de
Consolidação.
Já tinha sido contemplado com uma ERC
Starting Gant 2014-2019.

Paula Fernandes é a nova
Administradora da Accenture

Helena Borges reconduzida como
Diretora-Geral da AT

Paula Fernandes, ex-aluna de Economia, é
a nova administradora da Accenture para a
área tecnológica.

Helena Borges, licenciada em Gestão, foi
reconduzida como Diretora-Geral da
Autoridade Tributária.

Desejamos uma quadra natalícia bem passada e uma excelente entrada em 2021! Fica a
sugestão do ISEG Cockatil e do ISEG Mocktail, para um brinde especial a um Ano Novo em que
ambicionamos muita saúde e sucessos.

FESTAS FELIZES E...
...ATÉ 2021!
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