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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!

Quando em março do ano passado fomos forçados a entrar em
confinamento, nenhuma escola estava preparada para passar
ao ensino à distância. Parámos as aulas e iniciámos de
imediato um processo de procura de soluções para reiniciar o
mais rapidamente possível as atividades letivas. Foram criados
vários grupos de trabalho nas diferentes áreas – pedagógica,
científica, serviços académicos, serviços de suporte, serviços
informáticos – para discutir e encontrar opções que pudessem
ser implementadas com celeridade e eficácia.
Como responsável da área de sistemas de informação,
participei ativamente nas discussões para a escolha da
plataforma técnica de suporte ao ensino à distância. Avaliámos
e testámos diferentes alternativas, cada uma com vantagens e
desvantagens em relação às restantes. Ponderados prós e
contras, a escolha acabou por recair sobre a suite Office365,
que inclui, entre outras ferramentas, o Teams para a realização
de aulas online síncronas.
Uma das razões que pesou muito nesta escolha foi o facto de
ser uma suite aplicacional já utilizada no ISEG – é atribuída a
cada aluno, no ato da matrícula, uma licença Office365 para
estudante, para ser utilizada ao longo do seu percurso
académico. Outra importante razão foi a possibilidade de
automatizar a criação de uma equipa (team) para cada turma,
facilitando assim a gestão por parte dos docentes das suas
próprias aulas/sessões.
Foram disponibilizados vídeos explicativos e feitas sessões de
partilha de experiências e conhecimento, o que muito
enriqueceu o conhecimento coletivo e ajudou a que
aprendêssemos uns com os outros e encontrássemos em
conjunto soluções para os problemas que iam surgindo, tendo
assim possibilitado o rápido reinicio das atividades de ensino.

Um novo desafio se nos colocou para o corrente ano letivo.
Poderíamos dar aulas presencialmente, mas teríamos que
reduzir substancialmente a presença física no campus do
ISEG. Como é apanágio de uma escola de gestão de
excelência, e suportando-nos na experiência e conhecimentos
adquiridos, o ISEG adotou soluções simples e elegantes: as
turmas e horários foram criados da mesma forma que em anos
anteriores, salvo pequenos ajustes, e os alunos foram divididos
entre pares e ímpares tendo em conta o seu número de aluno.
Foram informados que teriam aulas presenciais numa semana
e
assistiriam
remotamente
na
semana
seguinte,
alternadamente, via Teams. Foram novamente criadas as
turmas como equipa (team) para facilidade de gestão e, em
cada sala do campus do ISEG foi instalada junto ao teto uma
câmara de vídeo e um microfone de alta qualidade, ligados ao
computador da sala. O docente abre uma sessão de Teams
usando a câmara do teto e liga o projetor e assim, quem está
em casa pode ver o que é partilhado no computador e quem
está localmente vê os mesmos conteúdos projetados na tela da
sala. Uma solução simples e elegante, recorrendo a
tecnologias com que todos já estávamos familiarizados, que
nos permitiu iniciar o semestre na data habitual (meados de
setembro) sem grandes dificuldades.
Agora que vamos ter que voltar ao ensino à distância posso
afirmar com muito orgulho: dada a excelência da sua gestão,
dos seus alunos, docentes e funcionários não docentes, O
ISEG está preparado. As soluções que adotamos permitemnos passar de um ensino completamente presencial para um
ensino misto (parte presencialmente e parte remotamente) ou
para um ensino completamente à distância, ou regressar à
situação anterior, muito rapidamente e sem grandes
transtornos. Simplicidade, imaginação, partilha, motivação, são
características que nos definem e distinguem. Citando
Leonardo da Vinci: A simplicidade é o mais alto grau de
sofisticação".

Nesta edição da Newsletter recordamos as frequentes e recentes visitas ao ISEG do recémreeleito Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Destacamos também o novo
protocolo de cooperação com o BNP Paribas, que oferece formação em temas de Banca
aos nossos alunos das Licenciaturas Finance e Management e o novo livro do professor António
Goucha Soares sobre o Brexit. E não esquecemos as novidades dos nossos investigadores,
alunos e rede alumni, para além da habitual cobertura nos media.
Neste número têm a palavra Alexandre Abreu, António Ascensão Costa, António Garcia Pereira,
António Goucha Soares, Carlos Oliveira, Carolina Afonso, Clara Raposo, Francisco Louçã,
João Duque, Joaquim Sarmento, Luís Nazaré, Manuel Ennes Ferreira, Nuno Crato, Paulo Trigo
Pereira, Ricardo Cabral, Sandra Maximiano, Sara Falcão Casaca e Vítor Gonçalves.

>> António da Ascensão Costa comenta, no Jornal de Negócios, a
tentativa do Eurostat para medir o efeito Covid na inflação.
>> Joaquim Sarmento, no ECO, caracteriza um país sem rumo, à
espera de milagres.
>> Luís Nazaré faz parte do júri do Prémio Autarquia do Ano.

>> Opinião de Ricardo Cabral, no Público, sobre o novo presidente da
CDU e provável futuro chanceler da Alemanha.
>> Opinião de Paulo Trigo Pereira, no Observador, sobre os cenários
políticos nos Estados Unidos da América.
>> João Duque defende a criação de apoios de exceção pósmoratórias para as famílias e empresas que necessitem.
>> Sara Falcão Casaca comenta, à LUSA, o elogio ao foco da
presidência portuguesa da União Europeia na agenda da igualdade.
>> Opinião de Manuel Ennes Ferreia, no Expresso, sobre a questão da
educação no seio dos refugiados.
>> Francisco Louçã, no Expresso, fez análise aos resultados eleitorais.

>> João Duque, na sua coluna semanal no Expresso, constata que o
adiamento de impostos ainda representa um benefício adicional para o
Estado.

>> Opinião de Sandra Maximiano, no Expresso, sobre a
responsabilidade do Governo no comportamento coletivo em tempo de
pandemia.
>> Alexandre Abreu apresenta, no Expresso, as razões do seu voto
nas presidenciais.
>> Francisco Louçã, no Expresso, antecipa cenários das eleições
presidenciais e comenta a valorização em alta das criptomoedas.
>> António Garcia Pereira analisa o descontrolo do estado da
pandemia.
>> Carolina Afonso, no Jornal de Negócios, ajuda a caracterizar os
microinfluenciadores.
>> Declarações de Nuno Crato sobre o fecho abrupto das escolas.

>> Comentários de António Goucha Soares no Jornal de Negócios,
sobre o acordo entre a UE e o Reino Unido para o pós-Brexit.
>> Oiça o podcast sobre o mesmo tema, no Jornal de Negócios, em que
é convidado António Goucha Soares.
>> Opinião de Carlos Oliveira, na Marketeer, sobre o papel do
Marketing na era da Big Data.
>> O estudo que o Health Cluster Portugal solicitou ao ISEG sobre a
organização e financiamento do sistema de saúde em Portugal,
mencionado em artigo sobre o setor da revista Ingenium.
>> Clara Raposo, na revista Human Resources, identifica seis
prioridades para responder aos desafios da Gestão de Pessoas.
>> Vítor Gonçalves comenta, na RTP, os resultados do Índice de
Confiança ISEG de dezembro.
>> Francisco Louçã, na SIC, fez análise aos resultados eleitorais.

>> Declarações de Nuno Crato, à TVI, sobre o fecho abrupto das
escolas.

Marcelo Rebelo de Sousa reeleito Presidente
da República - e com ISEG no "top of mind"
Damos
nota
da
re-eleição
do
Professor
Marcelo
Rebelo
de
Sousa como Presidente da República. Nos
últimos anos, tem sido presença frequente
no ISEG, o que muito nos valoriza.

Contámos
também
com
a
sua
visita em 2019, para a Sessão Solene do
Ano Letivo 2018-2019.

No final da campanha eleitorial, o Professor
Marcelo demonstrou o carinho especial que
nutre pelo ISEG, durante uma visita à
Universidade Nova. Veja aqui.

Em
novembro
de
2018,
participou na Homenagem a António Patrício
Gouveia.

O Presidente da República esteve presente
em várias ocasiões especiais no ISEG,
durante os últimos quatro anos, que são
aqui assinaladas.
No início de 2020 tivemos o prazer de
receber o Professor Marcelo Rebelo de
Sousa para a Evocação da Professora
Manuela Silva. Assista aqui à sua
intervenção nesta bonita cerimónia de
homenagem.

O Presidente da República também
presidiu à Sessão de Encerramento do
Seminário "Lutar contra a Pobreza", no
final de 2016.

O ISEG espera poder voltar a recebê-lo de
forma assídua nos próximos cinco anos.

Protocolo entre o ISEG e o BNP Paribas
O BNP Paribas irá assegurar uma unidade
curricular de Securities Markets Operations,
nas
Licenciaturas
de
Finance
e
Management, com uma equipa de docentes
internacionais e especialistas no tema que
virão anualmente lecionar ao ISEG.
O Protocolo de cooperação entre o ISEG e o
BNP Paribas já foi assinado por ambas as
partes.

As novidades de investigação no ISEG
A obra "Brexit - A saída do Reino Unido da
União Europeia" apresenta-nos a análise do
Professor António Goucha Soares sobre
as três fases da saída do Reino Unido da
União Europeia, desde o referendo,
passando pela negociação da saída até à
Europa pós-Brexit.

Os investigadores José Alves e Rita
Pereira, do ISEG, publicaram um paper no
Public Sector Economics Journal com a
análise empírica do endividamento das
famílias em Portugal.
Leia aqui o paper.

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 #171.

Aluno do ISEG cm destaque na imprensa

As presidenciais aos olhos de quem foi
chamado a votar pela primeira vez. Tiago
Ricardo, aluno da Licenciatura em Gestão
no ISEG, conta a sua experiência e partilha
a sua opinião no Público.

Alumni do ISEG em destaque
Entrevista a Tiago do Couto Venâncio,
mestre em Actuarial Science e CEO da
Aegon Santander Seguros.

Entrevista a Carlos Carvalho, licenciado em
Gestão pelo ISEG e CEO da ADP França,
Suíça e Tunísia.

A CEO da SIBS, Madalena Cascais Tomé,
licenciada em MAEG e membro do
Conselho de Escola do ISEG, participou no
evento Building de Future-Ativar Portugal, no
painel
“BUILDING
TRUST
UNDER
ATTACK”.
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