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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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Mudança e Excelência
"Em qualquer situação das nossas vidas o ponto de partida
é importante, mas o caminho que percorremos e os desafios
que ganhamos podem e devem ser orientados para algo
que instintivamente buscamos: a excelência.
No ISEG, com um legado histórico com muitas
individualidades, que se destacaram nas mais variadas
áreas, sempre a enfrentar os desafios ao longo de mais de
um século, passei os últimos 42 anos da minha vida.
Relembro todas as pessoas que por mim passaram, que
ficaram com um pouco de mim, e que tanto contribuíram
para a minha evolução, formatação e crescimento pessoal,
aprendendo com os erros e com os sucessos, sempre com
esperança no futuro, olhando mais além.
A importância do caminho é bem exemplificada na história
do ISEG. Quem se puser a observar, ou, como é o meu
caso, quem viveu ininterruptamente, a vida do ISEG desde
1979, o que vê de mais marcante é o fluxo de mudança
contínua que o caracteriza. Se se parar um pouco para
pensar, fica-se espantado com as alterações que ocorreram
em todos os domínios: institucional, organizativo,
académico, de instalações, de modos de vivência, ... Por
caminhos uns difíceis, outros bem mais fáceis, com muita
resiliência e trabalho, mas sempre, sempre em modo de
mudança. E o que parece espantoso, sem nunca perder a
sua essência nem o seu caráter.

O que eu testemunhei não foi uma mudança brusca ou um
conjunto de mudanças discretas sucessivas, mas uma
mudança contínua. Motivada por diferentes circunstâncias,
protagonizada por diferentes agentes movidos por
perceções diversas, mas uma mudança que revela um fio
condutor invisível, um trilho que parece ter sido delineado
por uma única vontade. Ora, este sentido preciso e
determinado, qual arquétipo coletivo, que torna partilhada a
mesma visão por personagens múltiplas, é uma garantia
que a instituição, que desde sempre apresenta um elevado
padrão de desempenho da sua missão, continua a caminhar
no sentido da excelência. E reúne as condições para levar,
como tem levado, na mesma direção aqueles que com ela
repartem, em maior ou menor dimensão, as suas vidas.
Porque a excelência não é um fim estático; mas um estado
mutável, e quem, com franca disponibilidade, consegue
adaptar-se a essa constante mudança maximiza a sua
fruição".
Open Minds. Grab the Future.

Nesta edição da Newsletter destacamos a cobertura dada ao ISEG pelos media, o Dia Nacional
do Estudante e o Open Day dos programas de Doutoramento do ISEG. Damos nota dos
próximos
eventos,
das
novidades
de
research
e
dos
nossos
antigos
alunos. Assinalamos ainda o Dia Mundial da Poesia, celebrado a 21 de março, com dois
poemas de Nuno de Sousa, ex-aluno do ISEG MBA.
Neste número têm a palavra: Alexandre Abreu, António da Ascensão Costa, António Garcia
Pereira, Carlos Farinha Rodrigues, Carolina Afonso, Clara Raposo, Francisco Louçã, João
Duque, João Ferreira do Amaral, Manuel Ennes Ferreira, Maria Rosa Borges, Miguel St.
Aubyn, Nuno Crato, Paulo Soeiro de Carvalho, Paulo Trigo Pereira, Ricardo Cabral, Sandra
Maximiano e Sofia Santos.

O futuro da economia e da gestão faz-se
de diferentes talentos.
>> “O uso generalizado da nova tecnologia das vacinas, que salvaria
vidas, é bloqueado pelos interesses comerciais das farmacêuticas e
pela hipocrisia de instituições internacionais", lamenta Francisco
Louçã, no Expresso.
>> Paulo Trigo Pereira lança a questão no Observador: "E se
trabalhássemos 4 dias por semana?"
>> Francisco Louçã afirma, no Expresso, que um "rendimento básico
incondicional não é para toda a gente, não evita as agruras da vida, nem
tem forma de ser financiado sem cortar apoios sociais".
>> Opinião de João Duque sobre os millenials e o jogo, no Expresso.

>> Opinião de Alexandre Abreu, no Expresso, sobre Tratado UEMercosul, "mau para o ambiente, mau para o desenvolvimento".
>> Declarações de António da Ascenção Costa e Miguel St.
Aubyn ao Jornal de Negócios sobre as diferentes respostas à crise
económica.
>> Em coluna de opinião no Público, Ricardo Cabral avalia a política
económica e orçamental portuguesa como "modesta e sem élan, num
contexto muito difícil, é certo".

>> Artigo "Back to life: Experimentar para melhor desconfinar",
de Sandra Maximiano, no Expresso, sobre o desconfinamento na
Holanda.
>> Opinião de Manuel Ennes Ferreira, no Expresso, sobre "Portugal,
França e o 'Amigo' China".
>> A contribuição do ISEG MBA na preparação de líderes para o futuro,
segundo Paulo Soeiro de Carvalho.
>> A pandemia levou responsáveis da escola a "repensar a forma de
organizar e oferecer o programa [de MBA], referiu Paulo Soeiro de
Carvalho ao Jornal de Negócios.
>> Em artigo publicado no Notícias Online, António Garcia
Pereira relembra o legado da instauração da Comuna de Paris, há 150
anos atrás, que constituiu a primeira experiência histórica de um
governo verdadeiramente popular.
>> Diretiva para criação de um standard global de relatórios de
sustentabilidade sairá em breve. Segundo Sofia Santos, no ECO, é
expetável que na próxima Conferência do Clima das Nações Unidas, no
Reino Unido, se anuncie a criação de um conselho dedicado a esta
tarefa.
>> Carolina Afonso, entrevistada pela Marketeer, revela-se apaixonada
pela escola e pela aprendizagem.
>> João Ferreira do Amaral no debate semanal "Tempestade Perfeita",
da Rádio Observador, sobre a distribuição das vacinas e a situação da
Groundforce.
>> Participação de Carlos Farinha Rodrigues, no Fórum TSF, sobre o
aumento do desemprego.
>> Comentários de Maria Rosa Borges sobre o fim das moratórias à
Antena 1.
>> Clara Raposo, em ciclo de webinars "Conversas sobre
Sustentabilidade" organizado pela BCSD Portugal, comenta "Que
capitalismo para o séc. XXI".
>> Nuno Crato no podcast Nota20, da Rádio Observador, explica
porque razão é imprescindível que a educação e a ciência sejam fortes
aliadas.
>> Em entrevista à Agência Lusa, Carlos Farinha Rodrigues alerta que
é preciso repensar e reajustar o Rendimento Social de Inserção no
âmbito de uma política de combate à pobreza, bem como rever grande
parte dos mecanismos de proteção social.
>> Para Carlos Farinha Rodrigues, em declarações à Lusa, as
crianças devem ser a prioridade numa estratégia contra a pobreza.
>> Segundo Carlos Farinha Rodrigues, entrevistado pela Lusa, a atual
crise provocada pela pandemia da covid-19 provou que é preciso um
Estado Social forte e que o pior ainda poderá estar para vir.

Dia Nacional do Estudante com
mensagem especial aos nossos alunos
No dia 24 de março, assinalou-se o Dia
Nacional do Estudante.
Não poderíamos deixar passar este dia em
branco.
Leia a mensagem especial que dedicámos
aos nossos estudantes no Facebook do
ISEG.
Leia aqui

What's Up @ ISEG
ISEG Ph.D Open Days

De 30 a 31 de março, o ISEG organiza
os Ph.D. Open Days para dar a conhecer
os nossos programas de Doutoramento em
primeira
mão,
apresentados
pelas
respetivas coordenações.
A entrada é aberta ao público em geral,
mas carece de registo.
Consulte o calendário das sessões e
faça o seu registo aqui.
Candidaturas até 30 abril de 2021 (início
em setembro de 2021).
Conheça os programas de Doutoramento
aqui.

Conferência “Trabalho, esse lugar
estranho”

Organizado pela Revista Pessoas do ECO,
com a participação de Clara Raposo no
painel
sobre
“Como
tornar
a
aprendizagem ao longo da vida uma
constante aprendizagem?”.
Acompanhe esta conferência, no dia 30 de
março, a partir das 9h, no Facebook do
ECO. Mais informações aqui.

Webinar “Content Marketing, eMail
Marketing e Mobile”

No dia 8 de abril, das 11h00 às 13h00,
realiza-se o segundo de quatro seminários
online em Marketing Digital, organizados
no âmbito do Mestrado em Marketing do
ISEG. O tema “Content Marketing, eMail
Marketing e Mobile“ será apresentado
por Ana Körner, Content Marketing
Specialist (Gato Preto). Saber mais

Novidades de Research no ISEG
Webinar “What will change in
European Digital Markets after
DMA and DSA?”

Não perca esta sessão organizada pelo
Institute of Public Policy (IPP), dia 31 de
março, das 10h00 às 11h30. Com a
participação de Pedro Siza Vieira, Ministro
de Estado, Economia e Transição Digital,
de Paulo Trigo Pereira, professor do ISEG
e Presidente do IPP, entre outros.
Saber mais

Ciclo de Webinars em Estudos de
Desenvolvimento

Acompanhe a investigação desenvolvida
nas
áreas
do
Mestrado
em
Desenvolvimento
e
Cooperação
Internacional e do Doutoramento em
Estudos de Desenvolvimento do ISEG,
através dos webinars agendados com
diversos especialistas na área, nacionais e
internacionais.
Saber mais

Artigo de aluna de PhD publicado
no Portuguese Economic Journal
(Springer)
Novo
artigo
do
Portuguese
Economic Journal, de autoria de Zöe
Venter,
aluna
do
Doutoramento
em Economics no ISEG.
“Macroprudential policy under uncertainty”
analisa a eficácia de ferramentas de
política macroprudencial no controlo do
crescimento do crédito, na gestão do
crescimento do PIB e na estabilização da
inflação, usando uma análise de dados no
período entre 2000 e 2017. Ler aqui

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

Newsletter #179 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 #179.

Alumni versáteis do ISEG em destaque
Boavida
Muhambe,
mestre
em
Desenvolvimento
e
Cooperação
Internacional pelo ISEG, foi eleito
presidente do conselho de administração
da Hidroeléctrica de Cahora Bassa, a
maior barragem da África Austral e
principal fonte de energia moçambicana.

Carlos Carvalho, licenciado em Gestão
pelo ISEG e atualmente presidente da
ADP França, Suiça e Tunísia, publica
artigo sobre as tendências do mercado de
trabalho durante a pandemia.

Fábio Rodrigues, mestre em Ciências
Empresariais pelo ISEG, publica livro
intitulado Na Dúvida, Não Empreenda!

Poets are welcome.
Para assinalar o Dia Mundial da Poesia,
celebrado a 21 de março, partilhamos dois
poemas, em duas líguas, da autoria do
antigo aluno do ISEG MBA, Nuno de
Sousa, arquiteto, gestor e poeta.
dizem

escrevem com palavras

“dizem escrevem com palavras
no silêncio das nuvens
que hoje é o dia dos que escrevem
dos que esculpem a vida em métricas
sob símbolos conjugados
como que a receita da vida sob o furor
da morte
mas escrever é algo transcendental
é levar vida onde antes havia morte
morte onde antes havia vida
fazer magia como se vento
drapejando as roupas
construir catedrais demolindo templos
construir templos
demolindo catedrais
porque escrever é fabricar conhecimento
é fabular a vida
fazê-la entendível
é carregar mentes colinas acima
para depois nos crucificarem ao altar
da ignorância
é deixar um rasto de migalhas
que pisam e repisam
maldizendo quem as deixou
para através de rios e florestas
chegar tardiamente onde deviam
escrever é sofrer
não poder nunca dizer tudo
o que avassala a mente
ondas após ondas após ondas de tudo
e ninguém entender
dizem que hoje é o dia dos que escrevem
hoje então
não é o meu dia
pois sou dos que vivem
dos que constroem as palavras
sou pele-em-palavra
sou a dor de não poder dizer o que sinto
do desprezo das palavras
por nadas que não são nada
hoje não é o meu dia
pois não sou dos que escrevem
eu construo vida
hoje não é o meu dia
pois estou ocupado a vivê-lo”.

as light begins to change
"as light begins to change
and the sun bursts its way
through the clouds
you could think of some metaphysical
selection of truth or
righteousness
but light is the power of time
in a close bind with space
thrusted into your eyes
as if a path that you may choose
into your own universe
so
as you turn your back into myth
the shallowness of everything is immense
in face of the immenseness of the universe
gripping you away
from unreasonableness
come my friend
let me take you by the hand
into the unknown
where everything is a discovery
for your marvel and wonder
and the universe a
secret
to be unraveled".
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