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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!
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UpSkill Week - Mentes Desconfinadas!
"A USW é um programa de uma semana, que tem como
objetivo o desenvolvimento de competências transversais
dos alunos do ISEG. Basicamente, a USW fomenta e
pratica, nos vários módulos que oferece aos alunos de
todas as licenciaturas, competências que queremos
desenvolver nos nossos alunos - a energia para inovar, a
capacidade de construir de forma colaborativa, a
competência e o background para olhar para o mundo de
forma sistémica, o interesse na comunidade e no coletivo, a
maturidade em entender os desafios económicos, sociais,
ambientais e globais (e outras como a garra em transformar
problemas em oportunidades).
Este programa aconteceu uma semana antes do início
deste 2º semestre num formato diferente do habitual e os
alunos agradeceram - como verão mais à frente nesta
newsletter.
No fundo, o retorno dos alunos reflete a forma como
trabalhamos. Na USW, participam docentes de áreas
disciplinares diferentes, investigadores do ISEG, pessoas
externas ligadas a áreas diversas, e também funcionários
de serviços diversos; usam-se metodologias interativas e de
aprendizagem ativa; encontra-se ligada a vários centros de
investigação e trabalha-se para capacitar as competências
transversais dos alunos; atua-se em pequenos grupos (esse
é um dos segredos de sucesso) e com proximidade
pedagógica criando um espaço de ligação dos alunos entre
centros de investigação do ISEG e outros stakeholders
relevantes.

A aquisição de competências para o século XXI
baseadas na cooperação, autonomia, pensamento
crítico e capacidades analíticas e técnicas é
fundamental; sabemos também que noutras universidades
aposta-se para além das competências técnicas investindo
em mais docentes e tempo de formação nesta área. O ISEG
acolhe igualmente esta prioridade na sua missão e sublinha
essas
valências
na
sua
nova
imagem
lançada recentemente. Por isso, a Up Skill Week quer
crescer mais (mais tempo, mais ciclos de ensino e mais
alunos) para se tornar completamente transversal à
escola. Sabemos que temos trabalho pela frente mas
contamos com a colaboração de colegas (internos e
externos ao ISEG) que atualmente integram a equipa como
também de novos colegas empenhados nesta missão da
Escola!"

Nesta edição da Newsletter destacamos a UpSkill Week, uma semana virtual de
desenvolvimento pessoal. Damos nota das novidades de investigação do ISEG e dos nossos
alumni, sem esquecer a cobertura do ISEG nos media.
Neste número têm a palavra Alexandre Abreu, António Garcia Pereira, Carolina Afonso,
Catarina Paiva, Carlos Farinha Rodrigues, Clara Raposo, Filipa Cristóvão, Francisco
Louçã, Gilberto Jordan, João Duque, João Ferreira do Amaral, João Tomé Calado,
Joaquim Sarmento, Jorge Gomes, Luís Cardoso, Luís Catão, Manuel Ennes Ferreira,
Miguel St. Aubyn, Paulo Trigo Pereira, Paulo Soeiro de Carvalho, Ricardo Cabral, Sandra
Maximiano, Sofia Santos e Susana Almeida Lopes.

À espera da Recuperação?
>> Opinião de Ricardo Cabral, no Público, sobre os programas de
estímulo orçamental.
>> Jornal de Negócios recorre às previsões do ISEG para analisar os
cenários da evolução da economia em 2021.
>> Alexandre Abreu é um dos subscritores do apelo à Presidência
Portuguesa do Conselho da União Europeia: pelo reconhecimento do
Estado da Palestina.
>> No Público, Carlos Farinha Rodrigues, comenta os indicadores do
INE sobre pobreza de privação.
>> Ricardo Cabral e Luís Catão comentam, no Expresso, a redução da
dívida externa em 2020.
>> Opinião de Paulo Trigo Pereira, no Observador, a propósito da
proliferação de Ordens Profissionais.
>> Sandra Maximiano, no Expresso, a propósito do ensino à distância.

>> Opinião de Manuel Ennes Ferreira, no Expresso, sobre a situação
política e económica em Angola.
>> No Expresso, João Duque questiona o negócio da Tesla.

>> Opinião de Francisco Louçã, no Expresso, a propósito da reação à
proposta de perpetuação da dívida pública.
>> O presidente da Sociedade Portuguesa de Matemática, em
entrevista ao Público, comenta a subida das médias dos cursos de
matemática, onde MAEG se destaca, para ilustrar a crescente procura
nesta área.

>> Joaquim Sarmento comenta, no Jornal Económico, o possível
regresso da disciplina orçamental em 2022.
>> Sofia Santos, no ECO, analisa a carteira de investimento verde da
BlackRock.
>> Em conferência online organizada pelo Expresso, Susana de
Almeida Lopes, apresentou o estudo "Lar, Doce Escritório, Trabalho
Remoto: Transitório ou Nova Realidade?".
>> Alexandre Abreu, no Expresso, apresenta pistas para entender a
complacência orçamental.
>> Opinião de Francisco Louçã, no Expresso, sobre Marcelino da
Mata.
>> O Gabinete de Orientação ao Endividamento dos Consumidores, que
tem a colaboração do ISEG, é referenciado pela Deco Proteste como
umas das entidades que apoia consumidores em situação de
incumprimento financeiro.
>> Artigo de Miguel St. Aubyn, publicado pelo Conselho das Finanças
Públicas, sobre o confinamento de janeiro e o impacto na redução de
contágios de covid-19.
>> CEO Talk com Clara Raposo, na Executive Digest.

>> Opinião de António Garcia Pereira a propósito da morte em
Marcelino da Mata.
>> Webinar de apresentação do ISEG MBA, com o diretor executivo
Paulo Soeiro de Carvalho.
>> Opinião de Carolina Afonso, sobre formação para executivos no
ISEG.
>> RH Magazine entrevistou Luís Cardoso, Filipa Cristóvão e
Catarina Paiva, sobre formação para executivos no ISEG.
>> Entrevista a Sofia Santos a propósito do evento "Mulheres com
Energia".
>> Intervenção do professor Gilberto Jordan, no projeto Linking Up!

>> Opinião de Jorge Gomes sobre a qualidade de vida e as lições
aprendidas com o Covid-19.
>> João Ferreira do Amaral discute na Rádio Observador a atualidade
económica.
>> Comentário de João Tomé Calado, à Visão, sobre a necessidade de
prolongamento do prazo das moratórias.
>> Comentários de João Duque, no Forum TSF, sobre a situação atual
e o futuro da TAP.

UpSkill Week: 5 dias de desenvolvimento
pessoal
Veja como foi e leia o que os alunos
disseram.

Entre os dias 8 e 12 de fevereiro, teve
lugar a UpSkilk Week, uma iniciativa
focada
no
desenvolvimento
de
competências individuais e interpessoais,
destinada
aos
alunos
de
licenciatura, que puderam aperfeiçoar co
mpetências como trabalho em equipa,
comunicação oral e escrita, ética e
responsabilidade social e, ainda, assistir a
palestras no âmbito "life purpose & career
development".

What's Up @ ISEG
ISEG na maior feira virtual de
mestrados

O ISEG marca presença na maior feira
virtual de mestrados, que decorre de 25 a
26 de fevereiro, das 10h às 20h.
Esta feira já vai na sua 6ª edição, mas é
pela primeira vez em formato totalmente
virtual. Um conceito inovador que te vai
tirar o peso da procura do próximo passo
no percurso académico.
A entrada é livre mas sujeita a inscrição.

Professor Nuno Crato
webinar na Bielorrússia

em

Apresentação online de Nuno Crato, dia 2
de Março, às 10h30, no instituto Nacional
de Educação da Bielorussia, com o tema
“Curricular
ambition
and
aligned
assessment can change a country: What a
twentieth-century curriculum should be".
Aceda aqui à sessão.

Simone de Oliveira @ISEG

Programa RTP em que Simone de Oliveira
recorda o início da sua carreira, nos
estúdios da Emissora Nacional, na Rua do
Quelhas 2, edificio e estúdios que hoje
integram o ISEG. Veja ou reveja aqui.

Novidades de Research no ISEG
Foi publicado pela Springer o primeiro
número do volume 20 do Portuguese
Economic Journal.
Leia aqui.
Não perca também a Newsletter de
fevereiro,
com
destaque
para
a
conferência anual do PEJ. Veja aqui.

CSG é um Consórcio de Investigação, na
área das Ciências Sociais e Gestão, cujas
novidades
pode
acompanhar
nas
newsletters semanais.
Veja aqui a Newsletter #175.

Alumni em destaque: Sara Moreira,
Professora na Kellogg School of
Management
Sara Moreira, mestre pelo ISEG (Applied
Econometrics and forecasting) e doutorada
pela University of Chicago, é atualmente
Professora Auxiliar de Gestão Estratégica na
Kellogg School of Management da
Northwestern University.
Na PEJ Talk, Sara aborda o seu percurso,
desde os tempos do ISEG até se
candidatar a um programa de Doutoramento
nos EUA. Veja o video AQUI:
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