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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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Novos Talentos em Matemática - Gulbenkian
“Entrei pela primeira vez no campus do ISEG no dia 10 de
setembro de 2018, para me matricular na licenciatura em MAEG.
Nesse dia, quando cheguei ao novo lugar onde iria morar – um
quarto desconhecido cheio de sacos e malas para desempacotar
– fi-lo com o nervosismo de quem enfrenta o desconhecido
completo, mas também com o calor no coração de quem tem a
certeza de ter feito a escolha certa. Isto porque o ISEG é
brilhante na sua arte de receber e desde logo se fez sentir como
um lar. Os corredores que nesse dia me pareceram labirínticos
são hoje como uma segunda casa.
Desde esse 10 de setembro, a minha vida, como a de qualquer
outro, teve altos e baixos, mas encontrei sempre no ISEG um
porto de abrigo, estabilidade e segurança (mesmo quando as
suas paredes se tornaram virtuais e confinadas à minha
secretária). Foi um lugar onde aprendi imenso e cresci ainda
mais. Aqui, somos pessoas antes de sermos estudantes e, por
isso, sou hoje uma pessoa mais confiante, que pensa melhor e
vê o mundo de maneira diferente daquela que via antes.
A minha Licenciatura dotou-me de ferramentas matemáticas para
formalizar, resolver e pensar sobre problemas, sejam eles da
economia, da gestão ou de outra área, algo que devo aos meus
professores que, na sua maioria, tanto se dedicam aos seus
estudantes, procurando que todos aprendam algo. Por outro
lado, a Escola abriu-me também novas portas com as quais
nunca tinha sequer ousado sonhar.
Foi devido à sugestão de uma das minhas professoras que me
candidatei a uma bolsa de iniciação à investigação, o programa
Novos Talentos em Matemática, da Fundação Calouste
Gulbenkian, a qual vim mesmo a receber e ao abrigo da qual
estudo Matemática Financeira.

Abracei então um novo desafio, que me tem permitido aprofundar
os meus conhecimentos tanto de Matemática como de Finanças
e desenvolver a minha curiosidade científica, para além de
contactar com pessoas inspiradoras e cheias de sabedoria.
Mesmo em tempos de pandemia, a Gulbenkian já deixou um
pouco de si dentro de mim. Falaram-me há uns dias, muito
brevemente, numa reunião de bolseiros, de neurofinanças – área
que nem sonhava que existisse – e foi como se um raio de
inspiração caísse sobre mim. De súbito, encontrei algo novo para
pesquisar e aprender. O conhecimento também é isto:
descobrir algo que não se sabia existir e tentar a partir daí
desmontar o enorme corpo de informação que surge perante
nós, à espera de ser lida e processada pelo nosso espírito
crítico (outra das muitas competências que desenvolvi no
ISEG).
Posto isto, uma nota final: Uma parte do que nos torna
humanos é a capacidade de aprender, seja com sucessos,
com erros, pela observação dos outros ou da natureza ou de
qualquer outra forma. São essas aprendizagens que nos
tornarão mais capazes de agarrar o futuro e de fazer a
mudança para melhor. Por isso, aprendamos. E que bom é
aprender na bonita casa que é o ISEG”.

Nesta edição da Newsletter destacamos o sucesso do Career Forum 2021 e o seu formato
inovador. Damos nota das novidades de investigação do ISEG, dos nossos alunos e alumni,
sem esquecer a cobertura do ISEG nos media.
Neste número têm a palavra Alexandre Abreu, António Garcia Pereira, Avelino de Jesus,
Carlos Farinha Rodrigues, Carlos Manuel de Oliveira, Clara Raposo, Eduardo Catroga,
Francisco Louçã, João Duque, João Ferreira do Amaral, Joaquim Sarmento, Luís Nazaré,
Manuela Arcanjo e Paulo Soeiro de Carvalho.

Desafios do país no combate à
pandemia?
>> Opinião de Francisco Louçã, no Expresso, sobre a polémica se
“devia ter havido sangue, devia ter havido mortos” na revolução do 25
de Abril.
>> Opinião de Joaquim Sarmento sobre os erros do Plano de
Recuperação e Resiliência, no ECO.
>> Opinião de Luís Nazaré sobre "Os Benefícios da Chuva", no Jornal
de Negócios.
>> Opinião de Avelino de Jesus, no Jornal de Negócios, sobre a
perpetuação dos juros artificialmente baixos.
>> Paulo Soeiro de Carvalho fala, no Jornal Económico, sobre a
adaptação do ISEG MBA à realidade imposta pela Covid-19.

>> Sugestão de leitura de Clara Raposo, no Jornal Económico, sobre
gestão e liderança.
>> Opinião de João Duque, no Público, sobre efeitos da possível
aplicação da Taxa Tobin.

>> Paulo Soeiro de Carvalho aborda, no Jornal Económico, o tema da
decisão em contextos de incerteza.
>> João Duque entrevistado pelo Dinheiro Vivo comenta fim das
moratórias.

>> João Duque, citado pelo Expresso, no artigo "A era dos juros
mínimos chegou ao fim".
>> Carlos Farinha Rodrigues, no Expresso, sobre as políticas públicas
desenvolvidas como resposta à crise.
>> Opinião de Manuela Arcanjo, no Jornal de Negócios, sobre viver e
trabalhar em Lisboa.
>> Opinião de João Duque, no Expresso, sobre programa económico.

>> Opinião de Alexandre Abreu, no Expresso, sobre "invisibilidade,
pelo menos temporária", de muitos dos efeitos da crise.
>> Eduardo Catroga, no ECO, comenta que os apoios às empresas
são insuficientes, aconselhando que sejam aumentados.
>> Em artigo na revista IT Insight, Clara Raposo sublinha a importância
da tecnologia e da digitalização evidenciadas durante a pandemia.
>> Carlos Manuel de Oliveira fala sobre o seu novo livro na Briefing,
"Marketing pós-digital (o marketing à medida do ser humano)".
>> CEO Talk, da Executive Digest, com Clara Raposo, sobre a
importância de transmitir positivismo aos novos economistas e gestores.
>> João Ferreira do Amaral em mais uma edição da rubrica
"Tempestade Perfeita" sobre o Programa de Recuperação e Resiliência.
>> Em entrevista à Antena 1 e Jornal de Negócios, no âmbito do
Programa Conversa Capital, Carlos Farinha Rodrigues teme que
Portugal possa enfrentar um desastre social, se as medidas de urgência
terminarem de forma desarticulada.

Career Forum é destaque na imprensa
O evento incluiu ainda uma série de
atividades, como Company Talks, Virtual
Speed Interviews e Workshops, onde se
privilegiou o contacto entre estudantes e o
meio empresarial.

Com um formato digital, na 21.ª edição do
ISEG Career Forum, mais de meia
centena de empresas nacionais e
internacionais tiveram oportunidade de
recrutar e disponibilizar várias ofertas de
emprego a alunos do ISEG, através de
uma plataforma online parametrizada para
que o recinto da feira fosse o mais
aproximado possível do espaço real onde
habitualmente é realizada a feira – o Pátio
das Francesinhas.

Consulte aqui os testemunhos de algumas
das empresas presentes e alunos
participantes.
O sucesso do Career Forum é notícia na
imprensa:

Síntese de Conjuntura de Fevereiro já
disponível
A Síntese de Conjuntura de janeiro de
2021 já foi divulgada.
Os
escassos
dados
quantitativos
disponíveis relativos ao 1º trimestre de
2021 apontam para uma visível queda
daatividade em relação ao 4º trimestre de
2020, nomeadamente do Consumo
Privado,
sendo
muito
incerto
ocomportamento dos restantes setores da
PI e da PEL.
Em todo o caso, os dados sugerem
igualmente uma queda do PIB menor do
que a registada no 2º trimestre de 2020
quando vigorou o primeiro período de
confinamento.
Ler aqui

Jornal PÚBLICO: Um ano a celebrar 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. “Pandemia e Desafio aos Direitos
Laborais”, da autoria do Investigador e
Professor António Garcia Pereira (ISEG), é
o segundo desta série de 12 ensaios.
Ler o artigo

Novidades dos nossos alunos
Artigo de João Ferraz, aluno finalista do
mestrado em Finance, colaborador no BNP
Paribas e membro da Lisbon Investment
Society, o clube de finanças do ISEG.
Sobre o modo como as políticas
monetárias dos últimos 5 anos impactaram
o risco na componente obrigacionista dos
fundos em Portugal.

Tiago Ricardo, aluno de Gestão do ISEG,
reflete sobre a sua experiência de
estudante universitário em tempos de
pandemia. No jornal Público.

Alumni em destaque

Irene Paolinelli, 25 anos, mestre em
Marketing pelo ISEG, estagiária na área
de média do Parlamento Europeu e
colaboradora de marketing da Ecobnb,
uma
start-up
italiana
de
turismo
sustentável,
é
entrevistada
pela
Fondazione Campus.

Ana Mendes, licenciada em Gestão pelo
ISEG, é a nova diretora de Marketing da
Renault Portugal. Saiba mais aqui:

Artur Carvalho, alumnus do ISEG MBA,
considera a formação do ISEG “uma
alavanca” para o mundo dos negócios.
Administrador da consultora HMF, Artur
Carvalho terminou o MBA em 2016, em
entrevista ao Jornal Económico sobre a
sua experiência académica.

Novidades de Research no ISEG
Professor João Tovar Jalles coautor de artigo sobre reforma
tributária
João Tovar Jalles é co-autor de artigo
sobre reforma tributária em países em
desenvolvimento na Era Covid-19: "Tax
Reforms in Developing Countries in an Era
of COVID-19" do Center for Global
Development.
Ler o artigo

Newsletter #176 do CSG
CSG é um Consórcio de Investigação, na
área das Ciências Sociais e Gestão, cujas
novidades
pode
acompanhar
nas
newsletters semanais. Veja aqui a
Newsletter #176.

What's Up @ISEG
WEBINAR ULab ISEG:
Banking as if Society Matters
Na próxima semana, recomeça um novo
ciclo de sessões de apresentação ULab
ISEG, dedicado este ano ao tema da
transformação de indivíduos, organizações
e da economia. Todos os eventos serão
realizados online. O primeiro webinar,
intitulado “Banking as if Society Matters, é
já no dia 11 de março, às 18h30,
com Katrin Kaeufer, investigadora do
MIT
Community
Innovators
Lab
(CoLab).
Saber mais

Open Minds. Grab the Future: Campus do ISEG prepara-se para
quando regressarmos
Após a mudança da identidade visual e do lançamento do site, o ISEG continua a
surpreender. É hora de começar a “vestir” o campus!
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