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"Homenagem a Francisco António Correia

Uma Universidade que
“faz escola”, faz-se 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.

Com o patrocínio do ISEG, entre outras organizações, tive o
gosto de, com Adilia Fernandes, promover a publicação, em
dois volumes, dos escritos económicos mais relevantes
de Francisco António Correia.
Este economista foi professor de economia e director do
ISEG, à época ISC, na primeira metade do século XX.
Inovou ao introduzir a economia internacional como
especialidade académica e foi autor da primeira história
económica de Portugal que se publicou. Também deixou
marca relevante nas instalações como nos serviços, nos 11
anos em que dirigiu a escola.

Desde 1911,
fazemos líderes de
opinião que movem o
país e o mundo.
Aqui estamos,
de novo!

Para além disso, interveio no espaço público, à luz da sua
visão
essencialmente
liberal,
designadamente
enquantro ministro da República, co-fundador da revista
Seara Nova e autor de um interessante projecto de
integração europeia."

in memoriam Jorge Coelho (1954-2021)

É com muito pesar que o ISEG partilha a dor da família de Jorge Coelho, cuja morte
prematura nos deixa mais pobres.
Licenciado em Gestão pelo ISEG, Jorge Coelho foi um distinto Alumnus, com uma notável
carreira na política e no mundo empresarial, tendo sido Ministro das Obras Públicas e
Ministro da Administração Interna. Foi também um dedicado membro do Conselho de Escola
do ISEG.
O Presidente da Fundação Económicas do ISEG e fundador do Banco BIG, Carlos
Rodrigues, recorda o seu amigo e conterrâneo com muita emoção: “Tudo isto é devastador.
O Jorge era uma das melhores pessoas que conheci. Para com os seus amigos era uma das
pessoas mais generosas, fiáveis e transparentes que conheci em toda a minha vida. Era uma
felicidade privar com ele”.
Nesta edição da Newsletter prestamos homenagem a Jorge Coelho, distinto antigo aluno e
membro do Conselho de Escola do ISEG. Destacamos a nomeação do ISEG para os Prémios
“Human Resources Portugal 2021” e apelamos ao seu voto. Damos ainda nota dos próximos
webinars, bem como das novidades de research, dos nossos alunos e dos antigos alunos. Está
também disponível a Síntese de Conjuntura de Março e estamos a postos para o Open Day do
ISEG, já na próxima semana.
Neste número têm a palavra: Alexandre Abreu, Amélia Bastos, António Ascensão Costa,
Carolina Afonso, Catarina Paiva, Clara Raposo, Francisco Louçã, João Duque, João
Ferreira do Amaral, Joaquim Sarmento, Luís Cardoso, Luís Mah, Luís Nazaré, Manuel
Ennes Ferreira, Margarida Abreu, Maria Rosa Borges, Mário Centeno, Nuno Crato, Paulo
Soeiro de Carvalho, Paulo Trigo Pereira, Ricardo Cabral, Rita Alemão e Sofia Santos.

>> Artigos de Sofia Santos no ECO sobre o “Greenwashing Financeiro”
e o lançamento de preços do hidrogénio no Reino Unido.

>> Artigo de Francisco Louçã, no Expresso, sobre "comunistas".

>> Opinião de João Duque sobre a EDP, no Expresso.

>> O estado de liderança europeia segundo Francisco Louçã, no
Expresso.
>> Coluna semanal de Alexandre Abreu, no Expresso, sobre a logística
global e o incidente do Ever Given.
>> Opinião de Paulo Trigo Pereira, no Observador, sobre a decisão do
Presidente da República de promulgar os decretos da Assembleia da
República.
>> Joaquim Sarmento escreve artigo, no ECO, sobre "O PRR e a sua
governação".
>> Opinião de António Ascensão Costa, no Jornal de Negócios, sobre
a crise económica.
>> Artigo de Maria Rosa Borges, "Dinheiro de Helicóptero", no Jornal
Económico.
>> Presidente da República ouviu a economista e Presidente do
ISEG, Clara Raposo, em audiência no Palácio de Belém, sobre
perspetivas para a economia portuguesa.
>> Opinião de António Ascensão Costa, no ECO, sobre crescimento
do PIB.
>> Opinião de Ricardo Cabral no Público, sobre moratórias.

>> Entrevista a Rita Alemão sobre liderança em tempos de mudança,
no Jornal Económico.
>> Manuel Ennes Ferreira apresenta dilema, no Expresso: confrontar
ou enfrentar a China na África Subsariana?
>> Declarações de Luís Cardoso em artigo no Jornal de Negócios
sobre novos programas das escolas de negócio.
>> Artigo de Luís Nazaré, "O coelho economista formado em Oxford",
no Jornal de Negócios.
>> Artigo de Carolina Afonso "O que mudou quando mudei", na revista
Executiva.
>> Opinião de Catarina Paiva na Ambiente Magazine.

>> A análise de João Duque no XVI Barómetro da Executive Digest.

>> Artigo de Carolina Afonso, no Imagens de Marca, "Data-driven
marketing: da mensuração à previsão".
>> Opinião de Amélia Bastos sobre a pobreza em Portugal na Revista
Focus Social.
>> Margarida Abreu, entrevistada pela Exame, explica o que considera
estar na origem do sucesso da bitcoin.
>> Paulo Soeiro de Carvalho dá a conhecer a próxima edição do
programa executivo em Futures, Strategic Design & Innovation, na
Executive Digest.
>> Clara Raposo e Sofia Santos explicam a importância da formação
em Sustainable Finance na revista Executive Digest.
>> Nuno Crato entrevistado pela Visão defende realização de testes
nacionais no período pós-pandemia e afirma que os "meses letivos
perdidos têm impacto na vida futura".
>> Opinião de Luís Mah, na Antena 1, sobre a tensão em Macau e
Hong Kong.
>> Opinião de Nuno Crato sobre testes psicotécnicos, no podcast
Nota20, da Rádio Observador.
>> João Ferreira do Amaral no programa semanal “Tempestade
Perfeita”, da Rádio Observador, sobre a Troika.

>> Comentários de Paulo Trigo Pereira sobre pedido de resgate à
Troika, na RTP2.
>> O Governador do Banco de Portugal e Professor do ISEG, Mário
Centeno, foi ouvido pelo Presidente da República acerca da aplicação
da chamada bazuca europeia.
>> Análise de Francisco Louçã, na SIC Notícias, sobre a violência em
Moçambique e o desconfinamento.

Novidades de Research no ISEG
Síntese de Conjuntura de Março já
disponível
Com os dados quantitativos incompletos
disponíveis para o 1º trimestre de 2021,
estima-se que o PIB trimestral tenha
decrescido entre 3,5% e 2,5% em relação
ao 4º trimestre de 2020 e decrescido entre
5,6% e 4,6% em relação ao trimestre
homólogo de 2020.
Ler aqui.

Portuguese Economic Journal

Destaque para o novo artigo do
PEJ,"Tourism-led growth asymmetries in
Greece: evidence from quantile regression
analysis", de Sarantis Lolos, Panagiotis
Palaios & Evangelia Papapetrou.
Leia aqui.
E não perca a Newsletter de Março, com
informações relativas ao Portuguese
Economy Research Report, aqui.

Newsletter #181 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 #181.

VOTE ISEG! Nomeado para os Prémios
Human Resources Portugal
O ISEG está nomeado para os prémios
Human Resources Portugal, na categoria
de melhor estabelecimento de ensino, pela
qualidade da sua oferta de formação nesta
área.
Contamos com o seu voto, AQUI.

What's Up @ ISEG
ISEG Open Day online, como se
fosse presencial

Nos próximos dias 17 e 30 de abril, das
9h00 às 13h00, abrimos as portas “virtuais”
do ISEG aos atuais alunos do ensino
secundário.
Serão
duas
manhãs
recheadas de energia e boa disposição!
Inscrições abertas até 14 de abril.
Mais informações e inscrições aqui.

Mestrado em Marketing organiza o
Webinar "Publicidade Digital"
No dia 15 de abril, das 11h00 às 13h00,
realiza-se o terceiro de quatro seminários
em Marketing Digital, em formato online,
organizados no âmbito do Mestrado em
Marketing do ISEG. Com Marta Marques
da Ebiquity. A não perder!
Mais informações e inscrições aqui.

Webinar “Stategic Thinking: Tomar
decisões
em
ambiente
imprevisível”, com Joana Santos
Silva

Nesta sessão serão abordados tópicos
como a dificuldade em prever o futuro,
preconceitos que limitam a capacidade de
planear e táticas para superar as nossas
armadilhas mentais. Não perca este
webinar, no dia 13 de abril, às 18h15.
Inscreva-se aqui.

Webinar “China’s Development
Finance Goes Global“, com Yang
Jiang (Danish Institute for
International Studies, Dinamarca)

Esta sessão realiza-se no âmbito do ciclo
“Development Studies Seminars 2021“, um
meio privilegiado de acompanhamento da
investigação desenvolvida nas áreas de
estudo do Mestrado em Desenvolvimento
e Cooperação Internacional e do
Doutoramento
em
Estudos
de
Desenvolvimento do ISEG.

Inscreva-se já aqui.

Alunos do ISEG em alta
Nesta edição da newsletter, após o
especial da semana passada sobre o tema
das Finanças Sustentáveis, é com orgulho
que partilhamos a entrevista da nossa
associação LIS – Lisbon Investment
Society a Rick Rule, antigo CEO &
presidente da Sprott US Holdings. Gestor
de uma carteira com mais de 200 mil
clientes e 17 billions de dólares em ativos,
é ainda um dos maiores investidores em
Recursos Naturais do mundo.
Veja aqui esta interessante entrevista onde
é abordado o papel das commodities na
transição para uma "Economia Verde" e
onde o gestor deixa conselhos aos jovens.

Nuno Rodrigues, aluno da PósGraduação em Gestão Empresarial
nomeado para Diretor de Riscos
Patrimoniais e Engenharias da MDS,
consultora de riscos e seguros.

Alumni do ISEG em destaque
Nicolau Santos, licenciado em Economia
pelo ISEG, é o novo presidente da RTP.
Jornalista
há
40
anos,
é também apaixonado pela poesia, jazz e
adepto do Sporting. Somos "Open
Minds..."

Otília Macedo Reis, antiga aluna do
mestrado
em
Desenvolvimento
e
Cooperação Internacional, diretora da
Comissão Fulbright Portugal, entrevistada
pelo Diário de Notícias.

Economista Eugénio Rosa, licenciado e
doutorado em Sociologia Económica e das
Organizações pelo ISEG, conclui em
estudo que a pandemia está a “agravar
ainda mais as desigualdades” na
repartição da riqueza em Portugal.

Joana Ricardo, antiga aluna da PósGraduação em Gestão de Marketing,
Comunicação e Multimédia, é a nova Head
of Marketing da Neotalent (Grupo
Novabase).

BOM FIM-DE-SEMANA!
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