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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!

"Atravessando o meu quinto ano de ISEG “ao peito”, já
pude testemunhar o melhor e o pior que esta casa tem
para oferecer. Parece distante, mas lembro-me do
primeiro Open Day em que colaborei, e em como naquele
momento percebi que estava no sítio certo para mim: a
dedicação, a entreajuda, o pátio, o Salão Nobre, o orgulho
estampado nas palavras dos meus colegas… A cada dia
que passa, mais perto estou do fim da minha experiência
no ISEG, e confesso que me deixa triste não conseguir
estar acompanhado pelos meus colegas e amigos no
pátio, num Gordão, de estar a disputar os jogos de futebol
do campeonato universitário, ou até simplesmente estar
com
os
nossos
colegas
de
turma,
presencialmente. Fomos limitados pela pandemia, muitas
atividades foram trocadas para métodos online e, tal como
muitos outros alunos, sinto que falta algo, que o tempo
não para, que o sentimento, tão característico, pode estar
perdido, e que não era esta a experiência, que eu e muitos
outros vivemos num passado recente.
O segundo semestre está prestes a começar, e será
necessária uma maior demonstração daquelas que são as
nossas melhores qualidades, a adaptabilidade e a
entreajuda, de forma a que juntos, seja possível ter uma
experiência enriquecedora e de qualidade.
“Nenhum homem será um grande líder se quiser fazer
tudo sozinho ou se quiser levar todo o crédito por fazer
isso” – Andrew Carnegie
Ao longo dos últimos 3 meses, juntamente com de mais
de 100 pessoas, que assumiram um compromisso com os
alunos do ISEG, temos lutado para defender os nossos
direitos estudantis, nesta altura tão incerta e tão
desafiante como o que temos testemunhado, enquanto
temos de ser capazes de dinamizar atividades que
permitam aos nossos colegas uma aproximação ao
“normal”.
Temos sido capazes de encontrar as melhores
oportunidades, no meio da dificuldade, e estamos sempre
preparados para trabalhar em prol dos estudantes, na
procura por uma vida académica de excelência. O meu
mais sincero agradecimento, a todos os envolvidos."

Nesta edição da Newsletter destacamos os vários eventos, em formato online, a decorrer no
ISEG, incluindo o ISEG Career Forum, a apresentação do ISEG MBA e a semana imersiva, em
formato virtual, em Sillicon Valley, parceria do ISEG MBA e da University of San Francisco.
Também damos nota da tomada de posse do Presidente do Departamento de Economia,
das novidades de research, das dissertações dos nossos alunos reconhecidos pelo Banco de
Portugal e a Fundação Francisco Manuel dos Santos, assim como a cobertura dos media.
Neste número têm a palavra Alexandre Abreu, António Ascensão Costa, António Garcia
Pereira, Avelino de Jesus, Carolina Afonso, Clara Raposo, Francisco Louçã, Helena
Amaral Neto, João Duque, João Ferreira do Amaral, João Peixoto, Joaquim Sarmento,
Manuel Ennes Ferreira, Maria Rosa Borges, Pedro Rino Vieira, Paulo Trigo Pereira,
Ricardo Cabral, Sara Falcão Casaca, Sofia Santos e Vítor Constâncio.

>> Opinião de Helena Amaral Neto, no Expresso, as casas inteligentes.

>> Joaquim Sarmento, no ECO, analisa em detalhe a despesa total
executada, que ficou abaixo do previsto.
>> Vítor Constâncio, presidente do Conselho de Escola, alerta, no
ECO, para os perigos do investimento em Bitcoin.
>> Ricardo Cabral, no Público, mostra-se preocupado com a dívida
pública.
>> Opinião de Paulo Trigo Pereira, no Observador, sobre os cenários
políticos para a saída desta crise.
>> Sara Falcão Casaca alerta, no Público, para o impacto do
teletrabalho no agravar das desigualdades entre homens e mulheres.
>> Opinião de Alexandre Abreu, no Expresso, sobre o agravamento da
pobreza em tempos de pandemia.
>> João Peixoto comenta, no Correio da Manhã, a quebra da
natalidade.
>> Clara Raposo mencionada em artigo de opinião do Observador,
numa lista de nomes "entre os melhores na banca e no capital de risco".
>> António Ascensão Costa comenta, no Expresso, as projeções
económicas para o primeiro trimestre de 2021.
>> Opinião de João Duque, no Expresso, a propósito do plano de
vacinação.
>> No Expresso, Francisco Louçã analisa o caso GameStop,
caracterizando-o como a revolta dos "descamisados".
>> Opinião de Manuel Ennes Ferreira, no Expresso, sobre a ajuda
à África subsariana para enfrentar a pandemia.
>> Opinião de Avelino de Jesus, no Jornal de Negócios, sobre a
Economia Política da censura digital.
>> Opinião de Maria Rosa Borges, no Jornal Económico, sobre os
impactos económicos da Inteligência Artificial.

>> Opinião de António Garcia Pereira sobre o plano de restruturação
da TAP.
>> Em ano de pandemia, a semana imersiva em Silicon Valley,
organizada pelo ISEG MBA em parceria com a Universidade de São
Francisco, será totalmente virtual.
>> Também a Link To Leaders faz referência à semana imersiva em
Sillicon Valley.
>> Na revista da ADENE - Agência para a Energia, Sofia Santos
analisa a pobreza energética em pleno sec. XXI.
>> O Career Forum do ISEG em destaque na revista Human Resources
Portugal.
>> Opinião de Carolina Afonso, na revista Marketeer, sobre a
abrangência do conceito de e-commerce.
>> O e-book apresentado pelo ISEG Executive Education com as nove
tendências do comércio electrónico em Portugal, em destaque na
Marketeer.
>> Comentários de Pedro Rino Vieira, na SIC, a propósito da nova
edição do "Global Management Challenge"
>> Francisco Louçã comenta, na SIC, a atualidade económica e
política.
>> João Ferreira do Amaral discute, na Rádio Observador, a
atualidade económica.

Síntese de Conjuntura ISEG nos media

A Síntese de Conjuntura do ISEG foi citada em inúmeros meios de comunicação. Se ainda não
teve oportunidade de a ler, clique aqui.

Tomada de Posse do Presidente do
Departamento de Economia
No dia 8 de fevereiro, numa cerimónia
conduzida em formato online, o Professor
José Manuel Zorro Mendes tomou posse
como Presidente do Departamento de
Economia.

A cerimónia, presidida pela Professora Clara
Raposo, foi muito participada.
Desejamos ao Professor Zorro Mendes um
excelente segundo mandato.

What's Up @ ISEG?

ISEG Career Forum 2021 - Online!
Mais de 50 empresas vão estar presentes na 21.ª edição do ISEG Career Forum 2021, que
terá lugar no dia 18 de Fevereiro, entre as 9h30 e as 18h, em formato online, a recrutar e a
disponibilizar várias ofertas de emprego a alunos do ISEG.
Este Career forum vai inovar com uma webpage totalmnete dedicada, uma plataforma
inovadora construída à medida e muitas novidades. Registo necessário para participar! Vale a
pena uma visita.

ISEG MBA - Silicon
Experiência Imersiva

Valley

Em ano de pandemia, a semana imersiva
em Silicon Valley do ISEG MBA,
organizada
em
parceria
com
a
Universidade de São Francisco (Estados
Unidos), transforma-se numa experiência
inovadora, totalmente virtual.
De forma inédita, este ano o ISEG MBA
permite que um conjunto selecionado de
interessados na área do empreendedorismo
possa integrar este programa e conhecer
com maior profundidade e interagir com
aquele que é considerado o ecossistema
mais empreendedor e dinâmico do mundo.
Não perca, de 14 a 19 de fevereiro.
Saiba mais informações aqui.

ISEG MBA - Apresentação
Não perca também a apresentação do ISEG
MBA, pelo Executive Director, Paulo Soeiro
de Carvalho, dia 16 de fevereiro, pelas
18h00.
Inscreva-se aqui.

Ciclo de Webinares de Alumni
Económicas
A Alumni Económicas vai retomar o ciclo
de webinares, que iniciaram em dezembro
de 2020, com um tema de maior relevância
no atual quadro económico.
Não perca o “O papel do fundo europeu de
recuperação e resiliência no futuro de
Portugal’, com um notável painel de
oradores, dia 25 fevereiro 2021, às 17h00,
via Zoom. Inscreva-se aqui.

Sessões Online - Abertas ao
público!
No âmbito do programa de inovação aberta
no Turismo Linking Up, os Territórios
Criativos, a consultora IDC e o
ISEG, parceiros do programa, irão dinamizar
diversas sessões online abertas ao público,
direcionadas
para
empreendedores,
startups, empresas e qualquer interessado
em adquirir novos conhecimentos nas áreas
de Transformação Digital, Marketing
Digital, Gestão de Mudança, Inovação,
Turismo e Finanças e Financiamento.
Inscreva-se aqui.

Novidades da Investigação no ISEG
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 #173.

Alunos de Mestrado do ISEG reconhecidos
pelo Banco de Portugal e pela Fundação
Francisco Manuel dos Santos
O Banco de Portugal e a Fundação
Francisco
Manuel
dos
Santos
organizaram, em 2020, a terceira edição
do concurso de melhores teses de
mestrado em Economia e Gestão, visando
promover o estudo académico da
economia portuguesa.
Parabéns
aos
mestres
do
ISEG, Domingos Seward e Luís Neto,
cujas teses foram selecionadas!
A Professora Clara Raposo, Presidente do
ISEG, foi membro do júri que selecionou
as 17 melhores teses, cujos resumos
podem ser consultados numa publicação
digital aqui.

Leituras de fim-de-semana aconselhadas por...
Madalena Cascais Tomé, CEO da SIBS,
alumna da Licenciatura em MAEG e
membro do Conselho de Escola do
ISEG, sugere leitura do livro "The Obstacle
Is The Way" para a biblioteca de CEOs do
Jornal de Negócios.
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