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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!

"Numa escola como o ISEG, onde sempre houve espaço
para a afirmação de visões distintas e vozes menos
ortodoxas, é com enorme prazer que celebraremos este
ano o trigésimo aniversário da criação do SOCIUS Centro de Investigação em Sociologia Económica e das
Organizações – e do programa de Doutoramento em
Sociologia Económica e das Organizações, do qual é
unidade de acolhimento. Nestes dois projectos, criados
em 1991 por iniciativa de alguns investigadores e
docentes do ISEG, converge a mesma vontade de cultivar
aquilo a que Albert Hirschman chamava apropriadamente
“the art of trespassing”. Derrubar fronteiras rígidas entre
áreas de conhecimento, incentivar a colaboração entre
nativos de várias ciências e cruzar a Atenas do Oikos
(família e casa, mas também a base da ecologia e da
economia) com a Roma do Socius (ligação, associação e
sociedade) foram sempre a bússola que orientou a
caminhada de dezenas de colaboradores que, em
esforços individuais ou colectivamente solidários, se
integraram em programas de investigação e em equipas
de docência.
Para tanto, mobilizaram-se os importantes recursos da
imaginação sociológica, capaz de combater o quietismo
das respostas feitas; o sentido apuradamente crítico, apto
para eliminar a acefalia da mera denúncia e, a agora tão
esquecida, vigilância epistemológica, propiciadora do
controlo, validade e replicabilidade dos resultados
obtidos.

Não poderemos olvidar nem ignorar que estes dois
empreendimentos devem a sua existência à visão
estratégica e à energia generosa de José Maria Carvalho
Ferreira, bem como à sua capacidade mobilizadora de
espíritos e vontades. Mas também é justo sublinhar que
esta construção não teria sido possível sem as sementes
lançadas, décadas antes, por alguns pioneiros (e
fundadores) da Sociologia Económica que encontraram no
então ISCEF um porto seguro para o cultivo livre de uma
linha de reflexão então politicamente ostracizada. Foram
ainda decisivas, no início dos anos 90, as contribuições de
Ilona Kovács e de Fernando Medeiros, que integraram o
núcleo inicial da fundação do SOCIUS.
Qualquer celebração estabelece uma ponte entre passado
e futuro. As iniciativas que desenvolveremos ao longo de
2021, e que oportunamente divulgaremos, serão
simultaneamente uma evocação não saudosista dos
sucessos obtidos e uma esperança projectada no médio
prazo, ambicionando, ainda e sempre, que o ISEG se
mantenha fiel à sua tradição de escola aberta, plural e
capaz de preparar o futuro, desbravando novos territórios".

Nesta edição da Newsletter damos destaque à correção do registo de propriedade do Edifício
Miguel Lupi, 20, que passa da Universidade Nova para o ISEG/Universidade de Lisboa e à
comemoração do trigésimo aniversário da criação do SOCIUS e do Programa de Doutoramento
em Sociologia Económica e das Organizações. Sem esquecer o destaque à cobertura do ISEG
nos meios de comunicação e as novidades de research e dos nossos alumni.
Neste número têm a palavra Ana Torres, António Afonso, António Ascensão Costa, António
Garcia Pereira, Carolina Afonso, Eunice Castro Seixas, Francisco Louçã, João Duque,
João Ferreira do Amaral, Joaquim Sarmento, José Augusto Felício, Luís Cardoso, Manuel
Ennes Ferreira, Maria Rosa Borges, Paulo Trigo Pereira e Ricardo Cabral.

>> Ana Torres, alumna do ISEG e membro do Conselho Estratégico do
ISEG MBA, em entrevista à Executiva, no momento em que assume
mais 3 mercados no cluster de Doenças Raras da Pfizer na Europa
Ocidental.
>> Opinião de Ricardo Cabral, no Público, a propósito de um início de
ano turbulento.
>> Eunice Castro Seixas escreve, no Público, sobre pandemia e
solidão.
>> Joaquim Sarmento questiona, no ECO, se 2021 será o ano da
recuperação ou da estagnação.
>> António Afonso comenta, no ECO, o impacto de um novo
confinamento na execução orçamental em 2021.
>> Opinião de João Duque, no Expresso, a popósito do discurso de ano
novo do Primeiro-Ministro.
>> Opinião de Manuel Ennes Ferreira, no Expresso, sobre o drama dos
refugiados.
>> Opinião de Francisco Louçã, no Expresso, sobre o desempenho da
economia chinesa.
>> João Duque partilha, no Jornal Económico, as suas perspetivas
sobre a evolução da economia em 2021.
>> Opinião de Maria Rosa Borges, no Jornal Económico, sobre a
importância e impacto da Inteligência Artificial.
>> Opinião de António Garcia Pereira a propósito do processo de
escolha do novo Procurador Europeu.
>> Opinião de Paulo Trigo Pereira, no Observador, sobre a utilidade do
voto nestas eleições presidenciais.
>> João Ferreira do Amaral discute, na Rádio Observador, os riscos e
a necessidade do aumento do salário mínimo.
>> António Ascensão Costa, comenta, no ECO, as perspetivas da
evolução da economia em 2021.
>> Luís Cardoso comenta a elevada procura de formação de
executivos durante a pandemia, e apresenta novas pós-graduações em
formato blended.

>> Joaquim Sarmento comenta, na Visão, os últimos dados da OCDE
sobre o desempenho atual e futuro da economia.
>> Carolina Afonso explica, no Imagens de Marca, o conceito de live
commerce.
>> José Augusto Felício, na Revista da Marinha, sobre a importância
económica dos portos.
>> José Augusto Felício, em entrevista ao Jornal da Economia do Mar,
aponta as razões do desastre atual no setor da náutica de recreio.
>> Francisco Louçã, na SIC, comenta atualidade económica e política.

Edifício "R. Miguel Lupi 20" é, finalmente!,
propriedade do ISEG/ULisboa
Ao fim de 45 anos de incorreção, foi publicado o Decreto-Lei nº5/2021, de 11 de janeiro, que
prevê o registo da propriedade do Edifício Bento de Jesus Caraça, que será agora propriedade
do ISEG/Universidade de Lisboa.
O edifício sito na Rua Miguel Lupi, 20 era, anteriormente, propriedade da Universidade Nova
de Lisboa. Situa-se aqui no nosso campus, junto ao Parlamento, numa zona prime de Lisboa e
tem a maravilhosa vista que aqui lhe mostramos.
É um excelente motivo de celebração no nosso 110º aniversário!
É caso para se dizer que, 2021 começa com uma novidade excelente, e por isso mesmo,
festejamos com fogo-de-artifício!

SOCIUS há 30 ANOS: É tempo de celebrar!
Celebramos este ano o trigésimo aniversário da criação do SOCIUS - Centro de Investigação
em Sociologia Económica e das Organizações – e do programa de Doutoramento em
Sociologia Económica e das Organizações (PDSEO), do qual é unidade de acolhimento.

Esta data especial é comemorada com uma série de iniciativas, incluindo:
- a modernização do logotipo do SOCIUS e logotipo comemorativo do aniversário,
- a criação do Espaço Público, um espaço de comunicação mensal dedicado ao aniversário,
especificamente criado para a versão digital do jornal Público, com a contribuição de vários
investigadores do SOCIUS e
- a criação de duas novas páginas no Facebook, uma para o SOCIUS, outra para o PDSEO.
Também está prevista a criação de três colecções de publicações: Publicações
Temáticas (digital) constituída por trabalhos sobre Sociologia Económica e das Organizações;
publicações pedagógicas (digital) subordinadas ao título À Descoberta de ….; e a
colecção Sociedade, Economia, Organizações’ (publicação em papel).
Por último, no final de 2021, dependendo da evolução da pandemia, procuraremos encerrar as
comemorações com um Congresso presencial sobre Sociologia Económica e das
Organizações.

Shiu.... Exames em curso
Os exames da Época Normal de
Avaliação já decorrem no ISEG, em formato
presencial, cumprindo com as normas de
segurança e de saúde pública, através
do distanciamento entre os alunos e
professores que monitorizam as provas, o
uso obrigatório de máscara e a utilização
frequente de gel desinfectante, antes e
depois das provas.
Boa Sorte para os exames!

What's Up @ISEG?
No dia 19 de janeiro pelas 14h30, decorre o
seminário online, organizado pelo centro de
investigação
em
gestão
ADVANCE,
sobre "O Impacto da presença da Mulher
na Força de Trabalho e o Desempenho
nas Instituições de Microfinanças da
Região da SADC", com a oradora Elsa
Agostinho, PDG, ISEG.
A sessão poderá ser acompanhada via
Zoom, aqui.

A investigação no ISEG continua em alta!
Luís Mah, professor do ISEG, co-editou o
livro "The Routledge Handbook of EUAfrican Relations", que fornece uma visão
ampla das dinâmicas na relação entre o
continente africano e a União Europeia.
O livro já está disponível no website da
editora Routledge aqui.

CSG é um Consórcio de Investigação, na
área das Ciências Sociais e Gestão, cujas
novidades pode acompanhar semanalmente
nas suas newsletters.
Veja aqui a Newsletter #169.

REM é um Consórcio de Investigação que
publica fequentemente artigos de pesquisa e
investigação relacionados com as áreas de
atuação, Economia e Matemática.
Consulte aqui os mais recentes working
papers, publicados já em 2021.

O Institute of Public Policy (IPP) é um think
tank de origem académica, que pretende
promover uma sociedade em que o debate
público é mais esclarecido e os processos
de decisão política mais rigorosos e
informados.
Consulte a última edição da newsletter
do IPP aqui.

Alumni do ISEG em destaque na imprensa
Fernando Ulrich, que fez parte do arranque
do Expresso enquanto estudava no ISEG,
recorda os primeiros tempos do caderno de
economia.

BOM FIM-DE-SEMANA!
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