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"O Futuro do Ensino Superior

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!

Celebrámos este mês os 52 anos do início da crise
académica de 1969 e os 47 anos do 25 de abril de 1974.
Num ano em que, mais do que nunca, as instituições
tiveram de se tornar ágeis e responder ao momento, urge
parar e refletir o presente e o futuro do Ensino Superior.
Passadas todas estas décadas, continuamos a exigir, a
quem precisa de escola aberta nas férias para ter acesso a
refeições, que compita em pé de igualdade com quem tem
acesso a explicadores, para conseguir vaga na instituição
de ensino superior da sua preferência, sem garantirmos o
apoio necessário à conclusão dos estudos.
Podia focar-me no facto de muitos não concorrerem à sua
preferência porque ser estudante deslocado acarreta muitos
custos. Como me podia focar naqueles que, cumprindo os
critérios de elegibilidade recebem apoios que dão para
pouco mais do que o pagamento da propina ou ainda nos
que, por pouco, ultrapassam o limiar de elegibilidade e
perdem a bolsa e outros apoios dependentes da condição
de bolseiro. Mas prefiro centrar-me em todos aqueles para
quem a passagem pelo Ensino Superior constitui um fardo –
aqueles a quem calhou na lotaria da vida, crescer com mais
dificuldades e não ter capacidade para usufruir em pleno da
vida académica.

Do meu ponto de vista, esta pressão constante que se
impõe aos que menos têm, a dúvida sobre se vão conseguir
aguentar até ao fim, a ansiedade pelo peso que exercem
sobre a família, constituem uma clara violação da
Constituição da República Portuguesa, nomeadamente nos
artigos 74 e 76, entre outros que apontam garantias de
igualdade de oportunidades. Não se pode falar de igualdade
de oportunidades quando há estudantes em lista de espera
para residências, abandono escolar ou problemas de saúde
mental com motivações económicas. Como não se pode
falar de crescimento, transição tecnológica ou aumentos da
produtividade sem falar de Ensino Superior.
Num ano em que o Plano de Recuperação e Resiliência
ambiciona firmar uma visão de futuro para o país, é
necessário associá-lo, nos seus objetivos de alargamento
da base social do ensino superior, ao cumprimento efetivo
dos objetivos para o Alojamento Estudantil em oposição ao
que se passava com o PNAES, à retoma da eliminação
gradual da taxa sobre a frequência na licenciatura (a
propina), à criação de um modelo de ação social digno do
nosso século que reflita os reais custos associados à
frequência do ensino superior, à inversão da tendência de
crescimento das propinas de 2º ciclo que elitizam o acesso
a este nível de ensino e à modernização dos métodos de
ensino.
Se o fizermos, cumpriremos, finalmente, o desígnio de todos
aqueles de cuja coragem somos guardiões, como Alberto
Martins e o seu pedido de palavra, e conquistaremos em
pleno a Liberdade de cumprir o nosso potencial que está
pendente desde 1974 e só se concretiza com um acesso
sem barreiras ao Ensino Superior".

Nesta edição da Newsletter destacamos as tendências do e-commerce em 2021, a participação
de Sara Falcão Casaca na série documental estreada na RTP “As Mulheres em Portugal”, e
ainda a atribuição de bolsas de estudo a candidatos ao curso de Sustainable Finance. Damos
também destaque às Jornadas de Primavera de MAEG, ao evento Economia vs Gestão, e às
novidades de research, dos nossos alunos e antigos alunos.
Neste número têm a palavra: Alexandre Abreu, Amélia Bastos, António Ascensão Costa,
António Garcia Pereira, Carlos Manuel de Oliveira, Clara Raposo, Francisco Louçã, João
Duque, João Ferreira do Amaral, Joaquim Miranda Sarmento, Marta Romero, Marta
Varanda, Paulo Soeiro de Carvalho, Ricardo Cabral, Sofia Bento e Sofia Santos.

Criptomoedas: que futuro?
>> Sofia Santos e Bárbara Silva comentam no ECO a organização da
Cimeira de Líderes sobre Clima 2021, por iniciativa de Joe Biden.
>> António Garcia Pereira, escreve no Notícias Online sobre a TAP: "É
absolutamente vil e de todo inaceitável o ambiente de coação e até de
terror que a Administração da TAP, em particular a sua Direção de
Recursos Humanos, e o Governo estão neste momento, com o silêncio
cúmplice dos sindicatos e da comunicação social, a procurar impor aos
trabalhadores da empresa”.
>> Opinião de Francisco Louçã sobre a convenção do Movimento
Europa e Liberdade.

>> Comentários de João Duque no Expresso, sobre o pagamento da
dívida: "durante cinco anos, não foi preciso austeridade. Agora que se
prevê o final da festa e que é preciso limpar o vinho esparramado pelo
chão está na hora do peditório".
>> Alexandre Abreu afirma, no Expresso, que a bitcoin é "nociva em
mais do que um sentido".
>> Francisco Louçã comenta no Expresso, o clima de tensão entre
PCP e Governo.
>> Artigo de Joaquim Miranda Sarmento, no ECO, sobre o Plano de
Recuperação e Resiliência Grego e o Português.
>> Ricardo Cabral refere na sua coluna semanal, no jornal Público, que
"as autoridades portuguesas parecem não ter qualquer estratégia
nacional para o sector monetário e financeiro”.
>> Paulo Soeiro de Carvalho entrevistado pelo Jornal Económico
sobre a adaptação do ISEG MBA à realidade imposta pelo Covid.
>> Comentários de António Ascensão Costa, no Expresso, sobre a
economia no primeiro trimestre de 2021: "Ainda ficaremos abaixo dos
níveis de 2019".
>> Amélia Bastos entrevistada pelo Jornal Público devido ao aumento
do número de beneficiários do Rendimento de Inserção Social refere
"um agravamento muito claro da intensidade da pobreza neste ano de
pandemia".
>> Marta Varanda, Marta Romero e Sofia Bento, no Público, com o
artigo de opinião “O essencial é invisível aos olhos” e “longe dos olhos,
longe do coração”.
>> Os grandes desafios ao nível da gestão nos últimos 15 anos,
segundo Clara Raposo na edição de aniversário dos 15 anos da
Executive Digest.
>> Carlos Manuel de Oliveira escreve no Imagens de Marca: "Não há
texto de marketing, da imprensa económica, que não fale na
necessidades das marcas se focalizarem na criação de experiências
positivas nos seus clientes.
>> Opinião de João Ferreira do Amaral sobre o fim do programa de
reestruturação da Caixa Geral de Depósitos e também sobre
criptomoedas e a regulação deste novo mercado, no podcast
Tempestade Perfeita, da Rádio Observador.
>> Francisco Louçã, comenta na SIC Notícias, o pedido de Sócrates
de anulação da decisão do juiz Ivo Rosa.

What's Up @ ISEG
ISEG revela as nove tendências do
e-Commerce em 2021 à revista
Marketeer

A preocupação com a sustentabilidade,
lojas
de
restaurantes
diretas
ao
consumidor ou o fim das third party
cookies são algumas das tendências.
Saber mais

Sara Falcão Casaca em série
documental sobre “Mulheres em
Portugal”

Nos dias 19 e 22 de abril, a RTP estreou a
série documental de dois episódios,
“Mulheres em Portugal”, que pretende
refletir sobre o que é ser mulher em
Portugal, bem como identificar as suas
oportunidades e desafios. Assista a esta
série que conta com a participação da
professora Sara Falcão Casaca.

Episódio 1 | Episódio 2

Fundação Calouste Gulbenkian e
Grosvenor atribuem bolsas de
estudo a candidatos ao curso de
Sustainable Finance: Green and
Climate Finance

Serão atribuídas cinco bolsas de estudo
pela Fundação Calouste Gulbenkian,
destinadas a profissionais de startups,
micro, pequenas e médias empresas com
potencial para liderarem a transformação
dentro das suas empresas. Também a
Grosvenor House of Investiments atribuirá
uma bolsa de estudo.
A segunda edição deste curso tem início a
2 de junho.
Candidaturas até 16 de maio aqui

Jornadas de Primavera de MAEG

No dia 5 de maio, das 14h00 às 17h00,
realizam-se as Jornadas de Primavera de
MAEG. Assista a esta sessão online onde
serão apresentados exemplos do uso da
econometria na produção de estatísticas
oficiais. Mais informações aqui.

Economia vs Gestão

Pizza com ou sem ananás? Primeiro o leite
ou os cereais? Economia ou gestão?
Para quem procura uma resposta a todos
estes problemas e pretende descobrir a
sua vocação, nós temos a solução:
participar no evento Economia vs Gestão!
Dia 8 de maio, das 9h00 às 17h00.
Mais informações e inscrições aqui.

Novidades de Research
30 anos do SOCIUS: 4º ensaio
publicado pelo Público
Marta Varanda, Marta Romero e Sofia
Bento, no Público, com o artigo de opinião
“O essencial é invisível aos olhos” e “longe
dos olhos, longe do coração”.
Trata-se do quarto artigo de uma série de
12 ensaios publicados pelo jornal Público
para comemorar os 30 anos do SOCIUS.
Ler aqui

Portuguese Economic Journal

Novo post no blog Portuguese Economy
Research Report - o blog do PEJ dedicado
à divulgação de investigação sobre a
economia portuguesa: “Worker reallocation
and firm innovation”, de Grace Gu,
Samreen Malik, Dario Pozzoli, e Vera
Rocha. Ler aqui

Newsletter #184 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 #184.

Alunos brilhantes do ISEG
Alunos do mestrado em Actuarial
Science conquistam 4º lugar na
competição
mundial
“2021
Student Research Case Study
Challenge”,
organizada
pela
Society of Actuaries dos Estados
Unidos.
A equipa do nosso mestrado em Actuarial
Science atingiu a final, tendo ficado em 4º
lugar ex-aequo. Esta é uma competição a
nível mundial aberta a todos os cursos de
Actuarial Science e que contou com a
participação
de
64
universidades.
Parabéns aos nossos alunos Nguyen
Xuan Tung, Tahani Binti Abd Wahab e
Victor Alexandre de Moura Reis!
Saber mais

Aluna de MAEG é tetracampeã
nacional de FUTSAL

Beatriz Sanheiro, aluna de Matemática
Aplicada à Economia e à Gestão, é
jogadora de futsal do Benfica e uma
promessa na modalidade.
Ambiciona vencer a Taça de Portugal e
conquistar o título europeu.
Que orgulho desta Open Mind ISEG:
Anima Sana in Corpore Sano!

Alumni que sabem pensar... e fazer
José Brandão de Brito, licenciado em
economia pelo ISEG, foi entrevistado pelo
ECO sobre a banca e as criptomoedas, na
qualidade
de
economista-chefe
do
Millenium BCP. Adverte que o banco não
vai passar a ser “um banco cripto”, “o
cripto é que vai passar a fazer parte do
BCP”.

Paulo Jervell, antigo aluno da PósGraduação em Gestão e Avaliação
Imobiliária,
entrevistado
pela
Líder
Magazine sobre teletrabalho.

BOM FERIADO E BOM FIM-DE-SEMANA!

Este email foi enviado para
contact.emailaddress1lead.emailaddress1account.emailaddress1
Remover Subscrição

