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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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"Vivemos num mundo cada vez mais turbulento,
imprevisível, complexo e em forte aceleração.
Estas características têm-se vindo a intensificar
pressionando-nos a “funcionar”, agir e a mantermos a nossa
relevância, e em alguns casos a nossa própria existência,
num ambiente cada vez mais desafiante.
A parceria que o ISEG tem com a Plataforma de
Inteligência Estratégica do World Economic Forum é um
contributo importante para que possamos todos professores, investigadores e alunos - pensar de forma
prospetiva (futures thinking), contextual e sistémica.
Trata-se de um acesso premium a um conjunto único de
insights e tendências "curated" por algumas das melhores
Universidades, Instituições de Investigação, Think Tanks e
Fundações de todo o mundo.
O ISEG é a primeira faculdade/universidade portuguesa a
obter este acesso. Todos os alunos, docentes e funcionários
do ISEG têm acesso gratuito a esta plataforma (clique aqui).
Para se inscrever basta aceder à plataforma e fazer
Register com o email do ISEG".

ISEG pioneiro em parceria com o World
Economic Forum
A parceria criada entre o ISEG e o World
Economic Forum (WEF) permite a todos os
alunos, docentes e funcionários do ISEG
terem acesso gratuito e premium à
Plataforma de Strategic Intelligence do
WEF.
O
ISEG
é
a
primeira
faculdade/universidade portuguesa a obter
este acesso, que oferece um conjunto
único
de
insights
e
tendências
selecionadas por algumas das melhores
Universidades,
Instituições
de
Investigação, Think Tanks e Fundações de
todo o mundo.
Saber mais
Nesta edição da Newsletter destacamos a parceria entre o ISEG e o World Economic Forum, a
entrada de Joana Santos Silva na direção do ISEG Executive Education e como Assessora da
presidência do ISEG para o Desenvolvimento Estratégico. Destacamos também a presença do
ISEG na Final Nacional da competição Global Management Challenge. Damos ainda nota das
novidades dos nossos alumni e de research.
Neste número têm a palavra Alexandre Abreu, António Garcia Pereira, António Samagaio,
António Silva, Clara Raposo, Francisco Louçã, Joana Pais, Joana Santos Silva, João
Duque, João Ferreira do Amaral, Joaquim Sarmento, Luís Cardoso, Miguel St.
Aubyn, Miguel Stilwell, Nuno Crato e Ricardo Cabral.

A Economia em (r)evolução ou
adaptação?
>> “A desistência meteórica do candidato da Iniciativa Liberal a Lisboa
são águas passadas, mas deixam uma dúvida e uma certeza”, refere
Francisco Louçã, no Expresso.
>> Artigo “Um ano de pandemia”, por Joaquim Sarmento, no ECO.

>> “Salário mínimo europeu: muitas proclamações, pouca substância”,
considera Alexandre Abreu, no Expresso.
>> Opinião de Clara Raposo, sobre o funcionamento da economia
durante a pandemia, no Jornal de Negócios.
>> No Público, Ricardo Cabral fala sobre "Moeda: uma grande
tecnologia humana".
>> Clara Raposo entrevistada pelo Jornal de Negócios sobre a
adaptação da academia ao ensino à distância.
>> Em artigo do Jornal de Negócios dedicado ao ISEG, Clara
Raposo ressalta uma "escola ímpar", com graduados a quem "é
reconhecida grande competência técnica e capacidade de liderança
associada a um mindset colaborativo".
>> Opinião de João Duque sobre o Velho Aeroporto de Lisboa.

>> Miguel Stilwell, membro do Conselho Estratégico do ISEG MBA,
aborda o modelo de venda de barragens, no Expresso.
>> Em entrevista ao Jornal Económico, Luís Cardoso traça o perfil de
quem procura e frequenta pós-graduações na área de gestão.
>> Luís Cardoso revela ao Jornal Económico o panorama do mercado
de procura das pós-graduações durante a pandemia.
>> Comentários de Luís Cardoso ao Jornal Económico sobre os
desafios atuais do ensino.
>> Miguel St. Aubyn, em entrevista ao Expresso, alerta que "o
investimento é necessário, e isso é mais evidente do que a perspetiva
de sobreaquecimento da economia".
>> António Garcia Pereira pergunta "Onde páram os Moros da nossa
praça?", em artigo publicado no Notícias Online.
>> Opinião de Clara Raposo, em entrevista à IT Insight, sobre como reimaginar uma nova economia.
>> Joana Santos Silva, a nova Diretora de Inovação do ISEG
Executive Education, em destaque na Executive Digest.
>> António Samagaio entrevistado pela Visão sobre as contas dos três
grandes do futebol português.
>> A avaliação de João Ferreira do Amaral ao plano faseado de
desconfinamento, no programa Tempestade Perfeita, da Rádio
Observador.
>> Opinião de João Duque convidado do programa da Renascença "Da
Capa à Contracapa", sobre a utilização crescente do dinheiro digital,
acelerada pela pandemia.
>> António Silva em declarações à Antena 1 sobre a mudança na
forma como os cidadãos são convocados por SMS para receber a
vacina da COVID-19, para que não existam dúvidas e se apresentem
nos locais.
>> A análise de João Duque às medidas do plano de desconfinamento,
em entrevista à SIC Notícias.
>> Joana Pais fala sobre o ensino presencial vs ensino à distância, no
programa Sociedade Civil da RTP.
>> Opinião de Nuno Crato em entrevista à SIC Notícias sobre o plano
de desconfinamento.

What's Up @ ISEG?
ISEG presente na Final Nacional do
Global Management Challenge
Na passada terça-feira, dia 16 de março,
teve lugar a Final Nacional do Global
Management Challenge (GMC). Das 320
equipas concorrentes apenas 8 equipas
foram apuradas a disputar esta final.
Parabéns à equipa do ISEG!
A
equipa
CAISDAVILLA/HJPC
SA
alcançou o 4º lugar, representada por
Ana Catarina Parreiro (Mestrado de
Marketing, ISEG) João Cintrão (Mestrado
em Management MiM, ISEG) e Hugo
Ferreira, (Mestrado em Data Analytics for
Business, ISEG) e Paulo Pinto (Mestrado
em Economia, FEP). Esta mesma
equipa em 2019 alcançou o 2º lugar no
ISEG
Management
Challenge,
enquanto alunos da Licenciatura em
Economia.

Antena 2 transmite concerto em direto
do ISEG
No dia 24 de março, às 19h00, não perca
o concerto transmitido em direto pela
Antena 2, “A quatro mãos”, com os
pianistas Bruno Belthoise & João Costa
Ferreira.

Webinar
de
Alumni
Económicas
"Geopolítica Global"
No dia 25 de março, às 17h00, não perca
o webinar organizado pela Alumni
Económicas "Geopolítica Global".
A sessão será iniciada pelo Presidente da
Direção da Alumni Económicas, Horácio
Negrão, e contará com a participação de
Luís Amado, Economista, ex-Ministro dos
Negócios Estrangeiros, Presidente do
Conselho Geral e de Supervisão da EDP,
com moderação de Henrique Monteiro,
jornalista, e encerramento pela Professora
Clara Raposo, Presidente do ISEG.
Inscreva-se aqui.

Novidades de Research no ISEG
António Silva, investigador do CSG,
nomeado para a equipa de especialistas
criada pelo Governo para ajudar a
transmitir melhor à população as
mensagens sobre os comportamentos que
ajudam a combater a covid-19.

Portuguese Economic Journal
Acompanhe as novidades relacionadas
com a área da Economia no blog do
Portuguese Economic Journal (PEJ).
Leia os papers mais recentes:
- “When does remote work boost
productivity?” Ler aqui.

Reminder
14th Annual Meeting of the Portuguese
Economic Journal: Submissão de artigos
até 31 de março. Mais informações aqui.

“- Where are the expensive housing rental
rates in Portugal?” Ler aqui.

REM e CSG são Consórcios de Investigação nas áreas da Economia e da Matemática
(REM), e da Gestão e das Ciências Sociais (CSG), cujas newsletters pode acompanhar aqui.
Veja aqui a Newsletter #178.

Veja aqui a Newsletter relativa a Março.

Alumni versáteis do ISEG em destaque

Joana Fonseca, alumna da PG em
Gestão e Avaliação Imobiliária, assume a
liderança do departamento de Strategic
Consultancy & Research da consultora
imobiliária JLL.

Como poderá a Realidade Aumentada
apoiar a Sustentabilidade? Leia a
entrevista a Vanessa Hipólito, alumna da
licenciatura em Gestão e mestre em
Marketing pelo ISEG, atualmente trainee
na empresa Leroy Merlin, que dedicou a
sua dissertação de mestrado ao tema da
Realidade Aumentada.

Andreia Pancho, licenciada em Gestão e
mestre em Marketing pelo ISEG, marketing
program manager na Fujitsu, fala de smart
cities.

PH]ACT é a nova marca de champôs
sólidos lançada durante a pandemia
por Maria Lourenço, licenciada em
Economia pelo ISEG. Explicou a lógica
deste negócio numa entrevista que pode
ler aqui.

Filipa Silva, consultora da ANACOM,
mestre em Econometria Aplicada e
Previsão pelo ISEG, onde também se
licenciou em Matemática Aplicada à
Economia e à Gestão, obteve formação
adicional
em
Macrobiótica
e
dá
workshop
online
de
dieta
vegetariana/vegana
saudável
em
colaboração com o Museu do Oriente.
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