PREFERÊNCIAS DE EMAIL | VERSÃO WEB

ENGLISH VERSION AVAILABLE HERE

Newsletter
#33

08 JANEIRO 2021

FELIZ 2021!

"FELIZ ANO NOVO

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!

Em 2021 comemoramos os 110 anos do ISEG!
Um ano que se avizinha complexo em Portugal e no
mundo, mas no qual o ISEG dará mostras de atualidade e
vivacidade - seja na investigação, seja na formação, seja
na primeira linha do debate e do desenho de soluções
para os problemas das empresas e da economia.
Fechamos 2020 com a satisfação do cumprimento de um
ano de conquistas: a entrada nos rankings do Financial
Times, as licenciaturas cheias, todas com as médias de
entrada a subirem e com MAEG a continuar a liderar no
país, uma subida record no número de alunos de
mestrado, 3 mestrados novos, mais publicações, contas
muito sólidas, faturação record na formação executiva,
todo o campus equipado com tecnologia que nos permite
funcionar online, blended, em sistema híbrido e
presencialmente, sempre com qualidade, alunos
premiados em diversas competições internacionais e uma
presença ímpar na sociedade e nos media como a nossa
newsletter ilustrou. De abril a dezembro de 2020 tivemos
119 caras no mosaico da newsletter – é obra!
Veja aqui o breve vídeo de resumo deste ano especial no
ISEG.

2020 foi um ano de receios, sacrifícios e solidariedade. Foi
um ano de crescimento. E um ano em que não perdemos
o humanismo que nos caracteriza – em que recebemos
todos os estudantes presencialmente, lhes demos a maior
atenção individual possível, nunca desanimámos nem
deixámos ninguém para trás. Foi um ano de inovação.
Não perca aqui o sumário do ano na formação executiva e
o piscar de olho a 2021.

Estamos de volta ao trabalho em pleno, como se pode ver
nesta fotografia de regresso ao campus, num dia frio mas
cheio de sol, em que deixo uma palavra solidária de
encorajamento a todos os que estão em época de exame.

Vamos comemorar os 110 anos do ISEG em grande estilo
– com os cuidados que a pandemia exige, mas com o
destaque que a nossa visão e dimensão merecem. Vamos
começar o ano com um novo lema, com um novo logotipo,
com um novo site, com ainda mais energia. Sim, a nossa
energia é renovável".

Clara Raposo
Presidente do ISEG
Nesta edição fazemos uma retrospetiva dos marcos mais importantes de 2020 no
ISEG, destacamos a Síntese de Conjuntura de dezembro de 2020, bem como a tomada de
posse do Professor Mário Freire como membro do Conselho Diretivo da Ordem dos Revisores
Oficiais de Contas. Sem esquecer, claro, as novidades de research, dos nossos alunos e alumni,
em destaque na imprensa, assim como a cobertura do ISEG nos media.
Neste número têm a palavra Ana Lucas, António Afonso, António Garcia Pereira, António
Palma dos Reis, Avelino de Jesus, Carlos Farinha Rodrigues, Clara Raposo, Francisco
Louçã, Helena Amaral Neto, João Duque, João Ferreira do Amaral, Joaquim
Montezuma, José Augusto Felício, Luís Nazaré, Manuel Ennes Ferreira, Nuno Crato,
Paulo Trigo Pereira, Ricardo Cabral, Sandra Maximiano, Sara Falcão Casaca e Sofia
Santos.

>> Ricardo Cabral, no Público, aborda questões que nos traz o Novo
Ano, como o combate à pandemia e o acordo com a China.
>> No Expresso, João Duque recorda as muitas lições de 2020.

>> Francisco Louçã, no Expresso, alerta para o risco permanente de
deflação.

>> Nuno Crato, no El Mundo, comenta os resultados alcançados pelos
alunos portugueses no TIMSS.
>> Opinião de Sofia Santos, no ECO, sobre financiamento sustentável
em todas as áreas de investimento.
>> Luís Nazaré, no Jornal de Negócios, faz um balanço de 2020 e
antecipa 2021.
>> No Dinheiro Vivo, João Duque faz a antevisão económica de 2021.

>> António Garcia Pereira questiona a discriminação em Democracia.

>> Opinião de Avelino de Jesus no Jornal de Negócios, sobre a TAP.

>> Opinião de Ricardo Cabral, no Público, sobre as consequências do
acordo alcançado para o Brexit.
>> Opinião de Paulo Trigo Pereira, no Observador, sobre as alterações
climáticas cujos efeitos se deverão sentir em 2021.
>> Opinião de Sofia Santos, no ECO, sobre a realidade do hidrogénio.

>> Helena Amaral Neto comenta as vantagens do programa executivo
"Luxury Brand Management" num artigo do Jornal Económico sobre
formação em gestão do luxo.
>> Opinião de Francisco Louçã, no Expresso, sobre os debates para
as eleições presidenciais.
>> Manuel Ennes Ferreira co-assina o artigo de opinião no Expresso
sobre a oportunidade que 2021 traz ao continente africano.
>> A comissão responsável pela Estratégia de Combate à Pobreza, da
qual Carlos Farinha Rodrigues faz parte, apresentou a primeira
proposta ao Governo.
>> Opinião de João Duque, no Expresso, sobre o anúncio do
encerramento da refinaria da Galp.
>> No Expresso, Francisco Louçã analisa o conflito entre Apple e
Facebook.
>> Carlos Farinha Rodrigues é citado nas perguntas do Expresso
sobre economia e finanças para 2021.
>> António Afonso comenta a divulgação do défice orçamental nos
primeiros 9 meses do ano.
>> João Ferreira do Amaral participa no balanço económico do ano, na
Rádio Observador.
>> Ricardo Cabral participou no primeiro episódio do novo podcast do
jornal de Negócios sobre questões europeias.

>> Opinião de António Garcia Pereira sobre o massacre na Herdade
da Torre Bela.
>> João Duque e José Augusto Felício entre os subscritores de
pedido de audiência à AR e Governo para debater a requalificação da
rede ferroviária nacional.
>> Ricardo Cabral analisa, no Público, o impacto que a pandemia de
covid-19 tem provocado em vários indicadores macroeconómicos, e
surpreendentemente, um muito pequeno impacto noutros indicadores.
>> Opinião de Ana Lucas e António Palma dos Reis sobre a
importância dos dados para a gestão, na revista Publituris.
>> O discurso de Clara Raposo no encerramento da conferência
Human Resources, em que falou da importância do reskilling e das
competências fundamentais para o futuro, mas alertou para o risco de
desumanização e para a importância de não descurar áreas do
conhecimento não tecnológicas.
>> Joaquim Montezuma participou na 4ª edição do Imocionate, sobre
as alterações no comportamento do comprador do imobiliário suscitadas
pela pandemia.
>> Sandra Maximiano, debateu os desafios e oportunidades em tempo
de pandemia no evento online "Portugal em Exame".
>> A nomeação de Sara Falcão Casaca para a vice-presidência do
CES é notícia na Exame.
>> No último dia do ano, João Duque elegeu, na TSF, os protagonistas
económicos de 2020.
>> Carlos Farinha Rodrigues foi convidado pela RTP para debater o
impacto da pandemia no aumento da pobreza.

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

Mário Freire toma posse como membro do
Conselho Diretivo da Ordem dos Revisores
Oficiais de Contas

Mário Freire tomou posse, no dia 7 de
janeiro, como membro do Conselho
Diretivo da Ordem dos Revisores Oficiais de
Contas.
Mário Freire é licenciado em Gestão pelo
ISEG e é, desde 2015, Associate Partner da
KPMG Portugal. É Professor Auxiliar
Convidado do ISEG, na área de
Contabilidade, Auditoria e Fiscalidade.

A investigação no ISEG mantém o ritmo!
REM e CSG são dois Consórcios de Investigação, nas áreas da Economia e Matemática
(REM) e das Ciências Sociais e Gestão (CSG), cujas newsletters pode acompanhar aqui.
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Oficina Global lança novo site

A Oficina Global é uma iniciativa do
Mestrado
em
Desenvolvimento
e
Cooperação Internacional do ISEG e
do CEsA - Centro de Estudos sobre África e
Desenvolvimento, que tem o objetivo de
reforçar o papel da Universidade como
ponto de encontro e recurso para todos
estes atores que estão a trabalhar sobre e
para a mudança no desenvolvimento global.
Veja o novo site aqui.

Nova edição do EJMS

O European Journal of Management
Studies é agora publicado pela Emerald,
importante editora científica, sendo que
o ISEG mantém a responsabilidade pela
política editorial.
A edição 25 do EJMS já está disponível para
consulta aqui.

Novos e-books disponíveis

O ISEG subscreveu duas coleções de ebooks da editora Springer Nature, "Business
and Management" e "Mathematics and
Statistics".
O acesso a estas duas coleções de e-books
pode ser feito através da página da
biblioteca.

Cultura's Up @ISEG?
Antena2 transmite concertos ao
vivo do ISEG
Mais um concerto gravado no ISEG e
transmitido pela Antena2, com Pedro Costa,
pianista e André Gaio Pereira, violinista.

Novidades dos nossos alunos
Parceria entre a ISEG YES e a
Moneris em destaque
A Moneris e a ISEG Young Economics
Society (ISEG YES) assinaram um protocolo
de colaboração para promover e fortalecer a
colaboração mútua entre as duas entidades.

Alumni do ISEG em destaque na imprensa
João Carlos Mateus, licenciado em
Economia e mestre em Gestão e Estratégia
Industrial, é o novo presidente do IFAP, IP.

Fábio Rodrigues, mestre em Ciências
Empresariais, acaba de lançar o livro “Na
dúvida não empreenda”.

Miguel Cardoso Pinto, licenciado em
Economia, é o novo sócio líder da EY
Parthenon Portugal.

BOM ANO!
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