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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!

"É evidente o caminho do ISEG para uma maior
internacionalização. As acreditações internacionais e a sua
presença em rankings de renome tiveram um evidente impacto
na nossa atratividade, tendo uma maior facilidade em celebrar
parcerias com instituições de topo.
O Gabinete Internacional de Mobilidade (IMO), integrado na
DSA, pretende contribuir para o esforço coletivo em direção a
uma maior internacionalização, um dos pilares estratégicos da
atual Presidência. Neste âmbito, pretendemos aumentar as
parcerias com instituições de qualidade (acreditadas
internacionalmente e bem posicionadas nos principais
rankings), aprofundar essas mesmas parcerias com programas
de dupla certificação, os Dual-Degrees, ou na organização de
Summer Schools. Neste cenário dinâmico e de elevado
reconhecimento académico, o mote do ISEG Open Minds for a
Better World faz ainda mais sentido, com a pluralidade e
diversidade académica que nos caracterizam, a um nível
global.
A gestão das restrições provocadas por esta crise pandémica,
não foi simples, tendo que seguir os nossos alunos fora do
país, acompanhando os alunos estrangeiros no ISEG,
cancelando as mobilidades dos docentes e dos funcionários.
No entanto, foi gratificante verificar que as mobilidades
executadas fluíram da melhor forma possível, dentro das
circunstâncias. É interessante constatar que, apesar de tudo,
os alunos continuam à procura de experiências internacionais
para desenvolverem as suas competências interculturais, por
um lado, e por outro, como alavanca para o seu percurso
profissional e pessoal.

A colaboração estreita com os parceiros internacionais, a
partilha de boas-práticas e a realização e participação em
vários eventos online ajudaram a ultrapassar certas
ineficiências e esbateram as fronteiras entre os nossos países,
aproximando as nossas instituições.
As nossas equipas têm-se pautado pelo trabalho em prol de
uma maior internacionalização, juntamente com os outros
stakeholders internos e externos do ISEG. Este é um processo
de aprendizagem contínua sendo uma melhoria constante, o
nosso principal objetivo. A constante articulação com a
Presidência e as suas comunicações claras e frequentes a toda
a comunidade Iseguiana, numa conjuntura marcada pela
incerteza, contribuíram para uma maior confiança e
organização, impactando positivamente na forma como o ISEG
é olhado pelos nossos alunos e parceiros internacionais.
O caminho certo é, naturalmente, em direção a uma maior
internacionalização".

Nesta edição da Newsletter destacamos a ISEG Masters Open Week, o Young Researcher
Award, a Síntese de Conjuntura de Janeiro e o novo mestrado com a Academia da Força Aérea,
em Ciências Militares Aeronáuticas com especialidade em Administração Aeronáutica. Temos
muito mais para contar... sem esquecer a cobertura do ISEG na imprensa.
Neste número têm a palavra Alberto Oliveira Pinto, Ana Rita Alemão, António da Ascensão
Costa, António Garcia Pereira, Francisco Louçã, João Duque, João Ferreira do Amaral,
João Tomé Calado, Joaquim Sarmento, Luís Nazaré, Paulo Trigo Pereira, Rafael Marques,
Ricardo Cabral, Sofia Santos e Vítor Constâncio.

Pandemia a desacelerar?
>> No ECO, António da Ascensão Costa comenta a redução da
atividade económica em 2020.
>> Opinião de Sofia Santos, no ECO, a propósito do lançamento da
iniciativa "New European Bauhaus".
>> Luís Nazaré, na sua coluna mensal do Jornal de Negócios, aborda a
guerra das vacinas.
>> Paulo Trigo Pereira comenta, no Público, a execução do Orçamento
do Estado de 2020.
>> Joaquim Sarmento comenta, no Observador, a execução
orçamental do OE2020 abaixo do previsto.
>> O Jornal Económico recorda as previsões do ISEG, antecipando a
divulgação de dados económicos do Eurostat e do INE.
>> Vítor Constâncio comenta, ao Jornal Económico, que receia uma
“crise do crédito” na Europa no final deste ano e em 2022.
>> Opinião de Francisco Louçã, no Expresso, sobre o liberalismo em
Portugal.
>> Opinião de Ricardo Cabral, no Público, sobre os indicadores da
pandemia e as decisões do governo.
>> "A industrialização do medo: para lá da covid" da autoria de Rafael
Marques, é o primeiro ensaio publicado no Público, para comemorar os
30 anos do SOCIUS.
>> Opinião de João Duque, no Expresso, sobre os dados da execução
orçamental de 2020 e os efeitos nefastos da poupança.
>> No Expresso, Francisco Louçã defende o investimento público.

>> António Garcia Pereira analisa os resultados eleitorais das eleições
presidenciais.
>> João Tomé Calado recomenda, na Visão,como preparar o fim das
moratórias.
>> Ana Rita Alemão comenta, na revista Pessoas, as novas formas de
organização do trabalho aceleradas pela pandemia.

>> João Ferreira do Amaral discute, na Rádio Observador, a
atualidade económica.
>> Alberto Oliveira Pinto, na RTP, explica as reivindicações
autonomistas em Cabinda.

ISEG e Academia da Força Aérea estreiam
Mestrado em Ciências Militares e
Aeronáuticas
O ISEG e a Academia da Força
Aérea
assinaram
o
protocolo
de
colaboração no âmbito do novo Mestrado
em Ciências Militares e Aeronáuticas, na
especialidade
de
Administração
Aeronáutica. Para assinalar o momento,
o Major Artur Guerreiro, também ex-aluno
do
ISEG,
recolheu presencialmente a assinatura da
Presidente do ISEG.
Já em outubro de 2019 o Comandante da
AFA,
Major-General
Paulo
Mateus,
recebeu a Professora Clara Raposo para
celebração de idêntico protocolo para a
Licenciatura em Ciências Militares e
Aeronáuticas, em imagem que aqui
recordamos.

O Público celebra os 30 anos do SOCIUS
Como forma de comemorar os 30 anos da
sua existência, o SOCIUS associou-se ao
PÚBLICO para, ao longo de 2021, ir
apresentando algumas das pesquisas em
que tem estado envolvido.
Uma vez por mês, investigadores(as) do
SOCIUS sintetizarão os resultados do seu
trabalho, de modo a serem conhecidos do
grande público.
“A industrialização do medo: para lá da
covid”, da autoria do Investigador e
Professor Rafael Marques (ISEG), é o
primeiro desta série de 12 ensaios.
Leia o artigo aqui

Síntese de Conjuntura de Janeiro já disponível
A Síntese de Conjuntura de janeiro de
2021 já foi divulgada.
"Em Portugal, com o agravamento da
situação sanitária, voltaram a ser impostos
encerramentos
de
atividade
e
um
confinamento mais limitativo, atualmente
com prazo indefinido. Nestas condições é de
esperar que a atividade económica venha a
contrair no primeiro trimestre, ainda que
numa dimensão mais moderada do que a
registada no 2º trimestre de 2020. Num
cenário de melhorias progressivas e
sustentadas no controlo da pandemia a
partir do 1º trimestre, admite-se, como mais
provável, que em termos anuais o
crescimento em 2021 se venha a situar num
intervalo de 2,5% a 4,5%, com o limite
inferior a resultar de maiores dificuldades na
frente sanitária e o limite superior a
pressupor uma evolução mais favorável no
controlo da pandemia".
Leia a Síntese de Conjuntura aqui.

What's Up @ ISEG?
ISEG Masters Open Week 2021 Online!
O ISEG organiza, de 8 a 12 de
fevereiro, a ISEG Masters Open Week
2021, uma semana de sessões em formato
online, abertas a todos os interessados em
conhecer a vasta oferta de mestrados do
ISEG. A ISEG Masters Open Week conta
com a participação ativa da Associação de
Estudantes do ISEG (AEISEG),
A sessão online de apresentação de cada
mestrado tem a duração estimada de 30
minutos e contará com a participação de um
Coordenador do mestrado, um atual aluno
do mestrado e ainda um moderador da
AEISEG. A sessão irá decorrer em formato
Microsoft Teams, aberta ao público em
geral. Para tal, é necessário preencher o
formulário de registo aqui.

Sessão de Mobilidade Internacional dos Estudantes e Erasmus Talks
A Sessão Informativa de Mobilidade Internacional para 2021-2022 vai acontecer, pela
primeira vez, em formato virtual, via plataforma Microsoft Teams, no dia 10 de Fevereiro pelas
16h30.
No dia seguinte, 11 de fevereiro, também pelas 16h30, irá decorrer um outro evento virtual na
plataforma Zoom, organizado pela AEISEG, o Erasmus Talks, com testemunhos e partilha de
experiências de mobilidade, no qual a equipa de Mobilidade Internacional do ISEG
estará presente para ajudar e esclarecer dúvidas que possam surgir.

Investigação ISEG em alta

O REM Young Research Award é um
prémio atribuído às melhores dissertações
de Mestrado defendidas no ISEG, e cujo
orientador é membro do REM, consórcio de
investigação do ISEG.
Os nossos parabéns a Alexandre
Sousa pela dissertação "Interactions
between Monetary and Fiscal Policies in the
European Union" (Master in Monetary and
Financial
Economics);
Ludgero
Glórias pela dissertação "Estimating a
Knowledge
Production
Function
and
Knowledge Spillovers: A new two-step
estimation
procedure
of
a
Spatial
Autoregressive Poisson Model" (Master in
Applied Econometrics and Forecasting)
e Ragnar Gudmundarson pela dissertação
"Ruin Probability and Copulas: Applications
in Insurance Pricing" (Master in Actuarial
Science).
Parabéns,
também,
aos
orientadores!

Paper de Nuno Crato sobre a análise das
reformas educativas em Portugal, "Reformas
educativas y curriculares en Portugal:
análisis de cómo y por qué han mejorado los
conocimientos
y
las
aptitudes
del
alumnado", publicado no portal Academia.
Leia o paper aqui.

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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Novidades dos nossos alunos
A ISEG LIS acaba de publicar a
edição "looking through the markets", o
sumário de mercados que contempla, entre
outros assuntos, a compra da broker online
TastyTrade por 1 bilião de dólares e os 2.75
biliões de dólares recebidos pela Melvin
Capital para fazer face às perdas com
a Gamestop.
Além disso, a ISEG LIS também
disponibiliza a sua Newsletter mensal,
relativa ao mês de Janeiro. Veja aqui.

Alumnus do ISEG em destaque
Mário Centeno, Governador do Banco de
Portugal, na Grande Entrevista à RTP.
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