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1º Aniversário: Parabéns OPINIÃO ISEG!

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

"Nesta 47ª edição assinalamos o 1º ano da nossa
newsletter OPINIÃO ISEG. Um meio privilegiado de
comunicação com toda a nossa comunidade escolar, a
atual, a passada e a do futuro. Também um meio
privilegiado de comunicar com os nossos parceiros, de lhes
mostrar o que fazemos e dar a conhecer as iniciativas com
eles desenvolvidas. O início do confinamento acelerou a
vontade de retomarmos a comunicação regular outrora
levada a cabo com a antiga newsletter "Quelhas Street
Journal". O objetivo era o de criar uma newsletter com uma
“nova roupagem” que informasse sobre as nossas
novidades, atividades, investigação, mas sobretudo criar um
espaço que desse voz aos nossos alunos, docentes,
investigadores, staff, antigos alunos e parceiros.
O primeiro número desta newsletter saiu a 17 de abril de
2020. Da primeira à última edição fomos lidos 763,543
vezes! Esperamos que cada número recebido tenha sido
relevante para todos vós, num ano que nos trouxe
isolamento social… A escola não parou, mudámos o
método de ensino, mudámos a imagem do ISEG, mudámos
o logo do ISEG, mudámos o site e o sistema de gestão
académica. Mas não mudámos a nossa vontade de superarnos e de querer sempre cada vez mais e melhor. Confiantes
num mundo melhor, numa economia mais sustentável e em
crescimento. Contamos convosco todas as semanas para
partilhar o que de melhor se faz e se pensa nesta escola."

Nesta edição damos destaque ao lançamento conjunto do Master in Law & Management pela
FDUL e ISEG, à nomeação do ISEG aos prémios Marketeer 2021 (na categoria “Universidades
e Estabelecimentos de Ensino”), à publicação do Índice de Confiança de Março e à cobertura da
Síntese de Conjuntura nos media. Damos ainda nota dos eventos, da renovação da
certificação Europeia da Pós-Graduação em Análise Financeira, das novidades de research e
dos antigos alunos.
Neste número têm a palavra: Alexandre Abreu, António Ascensão Costa, António Garcia
Pereira, Carlos Farinha Rodrigues, Clara Raposo, Filipa Cristovão, Francisco Louçã, João
Duque, João Ferreira do Amaral, Luís Cardoso, Paulo Trigo Pereira, Ricardo Cabral, Sofia
Santos e Vítor Gonçalves.

>> "A susanificação veio para ficar", refere Francisco Louçã, no
Expresso.
>> Segundo Alexandre Abreu, no Expresso, "não se sai facilmente da
armadilha neoliberal".
>> Clara Raposo, membro do painel de jurados da 8ª edição do prémio
EY Entrepreneur of the Year, atribuído a Guy Villax, CEO da Hovione,
farmacêutica portuguesa. Foram ainda distinguidos António Oliveira
(OLI) e Rupert Symington (Symington).
>> No Dean's Corner do Jornal de Negócios, Clara Raposo aborda as
metodologias ESG.
>> Francisco Louçã comenta no Expresso "o que tinha que ter sido
diferente no processo Marquês".
>> Na coluna semanal do Público, Ricardo Cabral refere que apesar da
“incerteza que resulta dos efeitos da pandemia covid-19, no presente
diversas políticas públicas e estatísticas económicas são muito
animadoras”.
>> Artigo de Francisco Louçã, no Expresso: "traduzir é trair, anotar é
imitar?".
>> Opinião de João Duque, no Expresso: "José Sócrates, que
acreditava que tinha na mão a receita para ultrapassar a crise
aumentando os défices orçamentais, foi chacinado por uma devastação
que começou num simples banco americano”.
>> Carlos Farinha Rodrigues professor, investigador e membro da
Comissão de Coordenação responsável pela proposta de Estratégia
Nacional de Combate à Pobreza, frisa no jornal Público que o
Rendimento Social de Inserção tem de ser revisto para ser mais eficaz.
>> Luís Cardoso traça perfil de quem procura formação pós-graduada
junto do ISEG Executive Education, em artigo do Jornal Económico.
>> João Duque escreve no Jornal Económico sobre o ano de 2021, um
ano "a dois tempos e a duas vozes".

>> Opinião de António Ascensão Costa, no Expresso, relativamente
ao crescimento económico.
>> Análise de António Garcia Pereira à decisão do juiz Ivo Rosa no
processo "Operação Marquês", no Notícias Online.
>> Opinião de Carlos Farinha Rodrigues sobre cartão eletrónico para
os mais carenciados, no Dinheiro Vivo.
>> Clara Raposo entrevistada pela RH Magazine sobre finanças
sustentáveis e o lançamento da 2ª edição da formação em Sustainable
Finance.
>> Crónica de Filipa Cristóvão, sobre Liderança, Sustentabilidade e
Formação Contínua, na Líder.
>> João Ferreira do Amaral no programa semanal “Tempestade
Perfeita”, da Rádio Observador, sobre a sugestão do Fundo Monetário
Internacional de lançar uma contribuição especial e temporária sobre os
mais ricos para ajudar a pagar os custos da pandemia.
>> Na Rádio Renascença, Paulo Trigo Pereira apresenta as
prioridades políticas que considera necessárias no pós-pandemia:
estabilidade política, estratégia para o crescimento económico
sustentável e inclusivo e sustentabilidade das finanças públicas.
>> Opinião de João Duque, no Fórum TSF, sobre a proposta do FMI
para a criação de um imposto temporário sobre os ricos e empresas
altamente lucrativas como resposta à crise económica provocada pela
pandemia.
>> Francisco Louçã comenta as decisões do juiz Ivo Rosa quanto ao
caso "Operação Marquês", na SIC Notícias.
>> Carlos Farinha Rodrigues entrevistado pela RTP2 a propósito da
apresentação das conclusões do estudo "Trajetos e Quotidianos da
Pobreza em Portugal".
>> Vítor Gonçalves apresenta Índice de Confiança de março do ISEG
na RTP.
>> Sofia Santos, convidada do programa Sociedade Civil, da RTP2,
dedicado à Economia Verde, revelou que no último ano houve um
aumento da procura por parte das empresas para apoio ao nível da
implementação de sistemas de gestão sustentáveis. E, ainda que de
forma geral, as universidades ainda não incluem o tema da
sustentabilidade de forma obrigatória nos currículos, apelando à
democratização do seu ensino.

NOVO! Mestrado Law & Management
junta Faculdade de Direito e ISEG
FDUL e ISEG lançam em conjunto
Master in Law & Management da
Universidade de Lisboa
Este programa fornece aos licenciados em
Direito uma formação científica de
excelência e as ferramentas necessárias
para compreender as necessidades, os
riscos e os desafios dos seus clientes,
numa perspetiva tanto de Direito como de
Gestão. Os alunos terão assim uma
abordagem holística e centrada no cliente,
como exigem os clientes das sociedades
de advogados, empresas e outras
instituições. O mestrado dá ainda aos
licenciados em Gestão, Economia e
Finanças a capacidade de compreender e
lidar com os riscos e os desafios jurídicos
associados aos seus projetos profissionais
e empresariais. Saber mais
Master in Law & Management é um
mestrado inovador, intensivo e exigente,
por regra em língua inglesa, que desafia
os alunos a desenvolverem novas
competências com base em casos, indo ao
encontro das necessidades atuais das
empresas.
Através da parceria estabelecida com a
FLAD o melhor aluno do mestrado, em
cada ano, receberá como prémio um
estágio de três meses numa sociedade de
advogados em Nova Iorque. Candidaturas
abertas até 15 de Maio.
Veja a página web do mestrado aqui e faça
a sua candidatura aqui.

“O Master in Law & Management é uma
formação interdisciplinar orientada para a
compreensão e aprofundamento das áreas
conexas do Direito e da Gestão,
possibilitando tanto a juristas como a
gestores adquirir competências para o
exercício de funções de alto nível no mundo
empresarial, em entidades públicas ou
instâncias internacionais. Trata-se de um
projeto de oferta formativa capaz de conferir
um nível de qualificação diferenciado, que
só pode ser obtido através da sinergia entre
duas escolas de referência da Universidade
de Lisboa: a FDUL e o ISEG”

Paula Vaz Freire,
Diretora da Faculdade de Direito

"O novo Mestrado em Direito e Gestão
vem materializar o potencial de criação de
valor na intersecção do melhor que temos
em duas áreas do conhecimento na
Universidade de Lisboa: o Direito e a
Gestão. É com grande expectativa e
empenho que o ISEG se junta à Faculdade
de Direito para, desta forma, gerarmos
novos perfis de profissionais mais aptos
para um futuro de grande exigência. Os
estudantes selecionados para este mestrado
aprenderão, de forma estruturada, a
relacionar os grandes temas de fronteira
entre a Gestão e o Direito, assentes numa
base teórica sólida, mas com um claro
enfoque na sua aplicabilidade a situações
concretas e atuais. Os nossos graduados
juntam-se aos Alumni da FDUL e do ISEG,
onde encontrarão os mais destacados
líderes portugueses, quer na esfera pública
quer no setor privado. Cá os esperamos, na
emblemática Faculdade de Direito na
Cidade Universitária e no belíssimo campus
do ISEG, entre o Parlamento e o rio
Tejo, para uma experiência única de
formação como profissionais e como
cidadãos do futuro.”

Clara Raposo,
Presidente do ISEG

ISEG nomeado para Prémios Marketeer
2021 | Vote ISEG!
O ISEG está novamente nomeado para
os Prémios Marketeer 2021, na categoria
“Universidades e Estabelecimentos de
Ensino”.
Contamos com o seu voto, AQUI.

What's Up @ ISEG

ISEG reúne professores do Secundário

No passado dia 6 de abril, organizámos o evento “… aos Olhos de um Professor”!, via Zoom.
Este foi o primeiro de uma série de eventos, com o objetivo de aproximar o Ensino
Secundário e o Ensino Superior através do debate informado de temas pertinentes. O tema
de abertura foi a “Educação”, com a participação de quatro professores do ISEG,
personalidades bem conhecidas no espectro público da opinião política e económica,
como João Duque, Nuno Crato, Sandra Maximiano e Sara Falcão Casaca.
A importância da comunicação no Ensino e as características requeridas a um Aluno para
um desempenho promissor na Faculdade dominaram este fim de tarde, moderado
por Nicolau Santos, alumnus do ISEG e presidente da Agência Lusa. Ler mais

ISEG ULab Webinar | Resilience in
an Age of Efficiency

Junte-se a nós no dia 21 de abril, às
18h30, para uma conversa aberta com
Greg Sherwin (Senior Principal Engineer
da Farfetch) sobre "Resilience in and Age
of Efficiency".
Inscrições aqui

Webinar | The Rise and Evolution
of
Chinese
Development
Cooperation

No dia 22 de abril, às 15h00, tem lugar o
webinar “The Rise and Evolution of
Chinese Development Cooperation“, com
Stella Zhang (George Mason University,
EUA). Este webinar realiza-se no âmbito
do ciclo “Development Studies Seminars
2021“. Inscrições aqui

Pós-Graduação em Análise Financeira vê
renovada a sua certificação EFFAS em
2021
A Pós-Graduação em Análise Financeira
atualiza continuamente a sua estrutura e
conteúdos de acordo com os requisitos da
The European Federation of Financial
Analysts Societies (EFFAS), pelo que
conta com a sua certificação renovada em
2021.
Neste sentido, todos os participantes que
terminem com aproveitamento este
programa estarão habilitados como
Analistas Financeiros a nível europeu, pela
EFFAS, e a nível nacional, pela CMVM.
Saber mais sobre esta pós-graduação

Research em destaque
Já saiu o Índice de Confiança
ISEG, relativo ao mês de março

Em março de 2021, o índice de confiança
do ISEG, relativo à evolução da atividade
económica portuguesa no curto prazo,
assumiu o valor de 30,3. Este valor
correspondeu a uma significativa subida
do nível de confiança relativamente ao
mês anterior, em que o valor do índice foi
de 28,1. Ver mais

A Síntese de Conjuntura do ISEG foi citada em inúmeros meios de
comunicação

Institute of Public Policy publica
estudo “Orçamento Cidadão 2021”
Estudo do Institute of Public Policy,
coordenado por Paulo Trigo Pereira,
enumera as 11 medidas que alteraram o
Orçamento de Estado originalmente
desejado pelo governo. Saber mais

A Newsletter, relativa a Março, do Institute
of Public Policy já está disponível.
Veja aqui.

Este estudo já é notícia:

Newsletter #182 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 #182.

Portuguese Economic Journal

O sgundo número do PEJ deste ano já
está disponível aqui.

Antigos alunos do ISEG em destaque
Céu Mateus, licenciada em Economia pelo
ISEG, economista da saúde e professora
na Universidade de Lancaster, é
atualmente presidente da Associação
Portuguesa de Economia da Saúde.
Convidada do podcast quinzenal do
PÚBLICO “Assim Fala a Ciência”, falou
sobre os princípios que devem orientar a
definição de prioridades no acesso às
vacinas.

Ana Araújo, antiga aluna da pósgraduação em Gestão de Bancos e
Seguradoras, é a nova diretora da Metlife.

Patrícia Teixeira de Abreu, licenciada em
Economia pelo ISEG, diretora da Cares –
Fidelidade Group Company, revela em
entrevista à revista Executiva: “O meu
maior desafio de vida não foi na área
profissional, foi pessoal. Num dia frio de
novembro soube que a minha filha mais
nova era disléxica”. Leia o testemunho da
nossa antiga aluna que se tornou
influencer na área da dislexia.

Conheça a inspiradora história de Ricardo
da Silva Oliveira, antigo aluno da PósGraduação em Gestão e Avaliação
Imobiliária, gestor e presidente da
Federação de Padel. Jogador de golfe e
padel, após ter arrecadado taças dos
torneios de padel em que participou entre
2009 e 2011, foi convidado para
desenvolver e federar o padel em Portugal.
Em 2012, abraçou o projeto com um
orçamento de 3 mil euros, quatro clubes a
oferecer a modalidade e 70 jogadores.
O seu espírito empreendedor valeu ao
padel português de hoje 250 clubes, quase
mil courts no país, um orçamento de 2
milhões de euros e 100 mil praticantes.

BOM FIM-DE-SEMANA!
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