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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!
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"Sobre Superação
A semana passada, fui convidada pela professora Clara Raposo
a refletir um pouco sobre um tema que é bastante relevante, e
que considero ser cada vez mais importante integrar o
vocabulário de qualquer um de nós: superação.
Podia começar com um discurso inspirador, no qual definia a
palavra superação e tentava motivar as cabeças do ISEG a
ambicionarem por mais e melhor. Mas ao invés de seguir esse
modelo, vou resumir brevemente a minha história.
No verão de 2019, estava de férias com a minha família na
Croácia e inalei um vírus que se instalou no coração, provocando
uma grave infeção do mesmo. Deste modo, de um dia para o
outro, deixei de ser uma rapariga saudável de 19 anos, para
passar a ser uma rapariga com um prognóstico de saúde sério,
que se agravava dia após dia.
Quando aterrei em Portugal fui internada no hospital. Acontece
que a infeção no coração havia originado uma falência múltipla
de órgãos, criando a necessidade de ser ligada a inúmeras
máquinas de suporte de vida durante as duas semanas
seguintes, nas quais estive em coma. Ninguém garantia que iria
sobreviver, e se por milagre isso acontecesse, em que estado
sairia: lesões orgânicas graves e/ou transplantes eram cenários
diariamente discutidos e apresentados aos meus pais.
Acordei sem a mínima noção da gravidade da situação, do tempo
que tinha estado inconsciente e do que teria de enfrentar por ali
adiante. Apercebi-me, alguns dias depois, de que a infeção do
coração me tinha provocado um dano colateral permanente: uma
amputação da perna direita.
Graças à imobilização dos cuidados intensivos e à falta de
alimento, acordei anoréxica e sem massa muscular nenhuma.
Recordo-me de não ter força para coçar a minha própria testa,
levar uma colher de sopa à boca ou desencostar-me da cama.
De repente, a minha realidade deu uma volta de 180º graus, e a
minha vida ficou de pernas para o ar. Estava completamente
perdida, eram tantos obstáculos para enfrentar de uma só vez.
Questionava-me, com receio da resposta, se era possível fazer
uma vida normal sem uma perna. Mas quando a ambição é o
nosso motor, não existe nenhum desafio impossível de
superar.
Eu não sabia como ia ser a minha vida a partir dali, mas tinha a
certeza de que não valia a pena ficar triste. A perna já não ia
voltar, e eu iria ter de lidar com a minha nova realidade e
reabilitar-me mais cedo ou mais tarde. Portanto mais valia ser
mais cedo!

Claro que foi um desafio, nem sempre fácil ou linear, aprender a
viver com uma prótese, mas estive sempre focada no objetivo
de recuperar a minha independência a todos os níveis.
Tinha imensas questões, medos e receios que me mantinham
acordada à noite, mas que nunca me impediram de me levantar
da cama do hospital no dia seguinte e de ir treinar para me
reabilitar. Porque o que eu mais queria era regressar à minha
vida normal: sair com as minhas amigas, ir almoçar fora,
regressar aos treinos e ao ginásio, voltar para a faculdade… e
portanto eu sabia que o caminho tinha que ser feito.
Pegando no último enumerado, um dos meus objetivos
sempre foi não ficar para trás na minha licenciatura e
portanto, quando me senti capaz, comecei a estudar quando
ainda estava internada. Tive alta em dezembro de 2019, a
tempo de ir aos exames de janeiro, sendo que consegui não
deixar nenhuma cadeira para trás.
Temos de nos consciencializar de que conseguimos fazer tudo
aquilo a que nos propomos, se essa é realmente a nossa
vontade.
Neste momento, faço todas as coisas que fazia antes,
simplesmente de uma forma adaptada. Estou sempre a dizê-lo: a
minha vida não é melhor ou pior do que era antes, é só diferente.
Para me despedir, deixo-vos com uma frase com a qual me
identifico a 100%: a vida é unicamente tão boa quanto o
nosso mindset. E por isso nós temos o poder de torná-la
melhor."

Nesta edição da Newsletter destacamos a entrada dos 3 novos mestrados do ISEG no top dos
Prémios Innovation Award dos Best Masters da Eduniversal. Destacamos também a participação
do ISEG no projeto europeu InnovEd4TS, os próximos webinars, a referência ao Índice de
Confiança do ISEG nos media, a abertura de concurso para atribuição de uma bolsa de
doutoramento em gestão, entre outras novidades de research. Das novidades de research
realçamos as iniciativas da Oficina Global. Damos ainda nota da participação dos alunos no
Pitch Bootcamp ISEG e das novidades dos nossos antigos alunos, nomeadamente a iniciativa
da Alumni Económicas, que está a organizar um interessante debate sobre criptomoedas.
Neste número têm a palavra: Alexandre Abreu, António Afonso, António Ascensão Costa,
António Garcia Pereira, Carlos Farinha Rodrigues, Clara Raposo, Eduardo Catroga, Filipa
Cristóvão, Francisco Louçã, João Carvalho das Neves, João Duque, João Ferreira do
Amaral, Joaquim Miranda Sarmento, Manuel Ennes Ferreira, Maria João Guedes, Mark
Crathorne, Paulo Trigo Pereira, Ricardo Cabral, Sandra Maximiano e Sofia Santos.

Celebrar a Liberdade em abril de 2021
>> Comentários de Sofia Santos, no ECO, ao Plano de Recuperação e
Resiliência que terá de respeitar o ambiente, dedicando "pelo menos
37% dos gastos totais a investimentos e reformas que apoiem os
objetivos climáticos".
>> No Expresso, Francisco Louçã considera que o juiz Ivo Rosa
"escancarou duas portas à corrupção".
>> Artigo de António Garcia Pereira, no Notícias Online, sobre o juiz
Ivo Rosa e o mediatismo da sua decisão no caso "Operação Marquês".
>> João Duque comenta, no Expresso, a questão do "Brexit" e das
taxas alfandegárias.
>> Comentários de Alexandre Abreu, no Expresso, sobre o conflito em
Cabo Delgado (Moçambique).
>> Paulo Trigo Pereira escreve no Observador sobre a corrupção e a
ineficiência da Justiça.
>> Opinião de Joaquim Miranda Sarmento sobre o Programa de
Estabilidade, no ECO.
>> Comentários de António Ascensão Costa ao Expresso sobre a
subida de inflação.

>> Francisco Louçã refere no Expresso que "o temor da inflação é
exagerado".
>> Programa Portugal Digital Awards abre candidaturas para distinguir o
melhor projeto na área das seguradoras. Concurso conta com Clara
Raposo no painel de jurados.
>> "Temos uma economia assente em baixos salários, o que gera
sistematicamente desigualdade e pobreza", explica Carlos Farinha
Rodrigues ao Jornal de Notícias.
>> Programa de Estabilidade "revela o desespero em que está
mergulhada a política económica e orçamental portuguesa"
afirma Ricardo Cabral, no Jornal Público.
>> No Deans' Corner, do Jornal de Negócios, Clara Raposo reflete
sobre os "Cuidados a ter no mundo ESG (Environment, Social,
Governance)" e deixa "mensagem séria para o futuro do mundo
empresarial".
>> Artigo de Manuel Ennes Ferreira, no Expresso, "Bens da
Saudades? Jóias da Coroa?", sobre as exportações da China, França e
Portugal para África.
>> Opinião de Sandra Maximiano, no Expresso, sobre "As Raízes
Eleitorais da Corrupção".
>> Artigo de António Afonso "Corruption and Economic Growth: Does
the Size of the Government Matter?", citado em crónica do ECO sobre o
impacto da corrupção na economia.
>> Clara Raposo fez parte do painel de jurados do "Prémio Negócios
Sustentabilidade 20|30".
>> Mudanças no Conselho Geral e de Supervisão da EDP: Eduardo
Catroga sai e João Carvalho das Neves mantém-se. Em artigo sobre
as mudanças na grande elétrica, o Jornal de Negócios questionou Maria
João Guedes, professora de Corporate Governance no ISEG, sobre a
presença de políticos na vida empresarial.
>> Na revista Sustentabilidade (N+S), Clara Raposo refere que as
permissões de "green bonds" ou designadas "obrigações verdes"
[destinadas a financiar projetos de âmbito sustentável] em todo o mundo
constituem ainda apenas cerca de 3% a 4% do total das obrigações
emitidas.
>> Opinião de António Afonso sobre as moratórias, na revista Visão.

>> João Ferreira do Amaral no programa semanal “Tempestade
Perfeita”, da Rádio Observador, sobre o Plano de Estabilidade e o
estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, acerca da pobreza
em Portugal.
>> João Duque, convidado pelo Fórum TSF, aborda o Plano de
Estabilidade apresentado pelo Governo.
>> Comentários de Mark Crathorne, leitor e tradutor de inglês do ISEG
e Vice-Presidente da Associação Histórica Anglo-Lusa, durante as
cerimónias fúnebres do Duque de Edimburgo transmitidas pela RTP
(minuto 19:10).
>> Declarações de Carlos Farinha Rodrigues relativamente às
conclusões do estudo sobre a pobreza em Portugal.

Mestrados do ISEG no Top mundial dos
Prémios Innovation Award Best Masters!
Os 3 novos mestrados do ISEG, Masters in
Accounting, Masters in Management (MiM)
e o Masters in Data Analytics for
Business, acabam de receber os Prémios
Innovation Awards Top 2, 3 e 4 mundiais
de 2021 “Best Masters Worldwide". Este
ranking reconhece os programas mais
inovadores e que melhor se adequam às
novas tendências do mercado de trabalho.
Destaca-se ainda que todos os mestrados
do ISEG que foram avaliados subiram de
posição na sua categoria. PARABÉNS!
Saber mais

Professora do ISEG no projeto europeu
InnovEd4TS
A professora Filipa Pires da Silva foi
convidada a colaborar no InnovEd4TS
(Innovative Education for Transferable
Skills) como Peer Expert na missão de
campo Case Competitions “Stay Relevant”,
promovida
pela
Aarhus
University
(Dinamarca).
O InnovEd4TS é um projeto financiado
pela UE que junta seis universidades
membros para analisar e descobrir
iniciativas pedagógicas inovadoras que
promovem a aquisição de competências
transferíveis entre alunos. Saber mais

What's Up @ ISEG
ISEG ULab Webinar | An Ecology
for the Re-Enchantment of Life

Junte-se a nós, no dia 28 de abril, às
18h30, para uma conversa aberta com
Carl Hayden Smith & Fred Garnet
(Learning Technology Research Centre –
LTRC / Ravensbourne University London).
Gratuito. Inscreva-se aqui

Webinar | Women, Peace and
Security Agenda: A Feminist
Approach
No dia 29 de abril, às 18h00, tem lugar o
webinar
em
Development
Studies “Women, Peace and Security
Agenda: A Feminist Approach”, com Toni
Haastrup
(Universidade
de
Stirling,
Escócia). Gratuito. Inscreva-se aqui

Webinar | Superar os Efeitos
Económicos da Pandemia: Uma
conversa Brasil – Portugal
Este webinar é organizado em parceria
entre a Unisinos e o ISEG Executive
Education, onde serão perspetivadas as
opções para superar os efeitos da
pandemia no Brasil e em Portugal, em
termos económicos e sociais.
Dia 29 de abril, às 17h00, com a
participação dos professores Marcos Lelis
(Unisinos) e João Duque (ISEG). Gratuito.
Inscreva-se aqui

Alumni
Económicas
organiza
webinar sobre Criptomoedas
No dia 29 de abril, às 19h00, a Alumni
Económicas
organiza
o
webinar
“Criptomoedas:
investir,
usar
ou
esquecer?”, com os convidados Fred
Antunes, Presidente da Associação
Portuguesa
de
Blockchain
e
Criptomoedas,
Vítor
Constâncio,
Presidente do Conselho de Escola do
ISEG e ex-Vice-Presidente do Banco
Central Europeu, com moderação do
Professor Catedrático do ISEG, João
Duque. Gratuito. Inscreva-se aqui

Novidades de Research
Concurso para atribuição de Bolsa
de Doutoramento em Gestão

Esta bolsa destina-se a candidatos
inscritos ou a candidatos que venham a
ser
admitidos
no
Programa
de
Doutoramento em Gestão do ISEG e sob
orientação ou co-orientação de um ou
mais investigador(es) integrado(s) do
ADVANCE. O concurso está aberto até 31
de maio de 2021. Mais informações e
candidaturas aqui.

Índice de Confiança do ISEG
referenciado na comunicação
social

Artigo publicado no
disponível online first

PEJ

e

"How ongoing structural change creates a
double dividend: out-dating of technologies
and green growth" por Anton Bondarev &
Alfred Greiner.

Newsletters REM e CSG
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 #183 do CSG

Oficina Global @ ISEG

Veja aqui a Newsletter de abril do REM

Versão portuguesa do livro How
Change
Happens
disponível
gratuitamente

A Oficina Global (OG) lançou uma versão
em português do livro sobre ativismo e
mudança social Onde Começa a Mudança,
do Professor da London School of
Economics (LSE) e Conselheiro da Oxfam
GB, Duncan Green. Em How Change
Happens (título original em inglês), Green
utiliza exemplos reais de ativistas e
organizações para descrever os processos
que desencadearam mudanças sociais
importantes em todo o mundo.
A Oficina Global é uma iniciativa do
CEsA, no âmbito do Mestrado em
Desenvolvimento
e
Cooperação
Internacional do ISEG, que pretende
reforçar o papel da Universidade como
ponto de encontro e recurso para todos os
atores que estão a trabalhar sobre e para
a mudança no desenvolvimento global.
Livro disponível para download gratuito
aqui.

Oficina Global publica o estudo
“Futuro
da
Cooperação
Internacional
para
o
Desenvolvimento: fragmentação,
adaptação e inovação num mundo
em mudança”.

Este estudo sobre o futuro da cooperação
internacional é fruto de uma parceria entre
a Oficina Global (OG) e a Plataforma
Portuguesa das ONGD (PPONGD). Saber
mais

Oficina Global e Cáritas assinam
parceria

No mês de março, a Oficina Global (OG) e
a Cáritas Portuguesa assinaram uma
parceria para desenvolver um estudo
sobre os impactos da pandemia de
COVID-19 nos índices de pobreza em
Portugal. O projeto, liderado pelo Professor
do Mestrado em Desenvolvimento e
Cooperação Internacional do ISEG, Luís
Mah, terá duração de seis meses e será
patrocinado
pela
E-Redes/EDP
Distribuição.

Alunos e Mentores de Empresas com
espírito de iniciativa no Pitch Bootcamp
do ISEG

Mais de 200 alunos no Pitch Bootcamp ISEG em formato online

Nos dias 15 e 16 de abril, mais de 200 estudantes universitários participaram no Pitch
Bootcamp ISEG, este ano em formato online. Uma iniciativa da Spark Agency que permite
aos alunos interagir virtualmente com mais de 100 profissionais de diversas empresas.
Saber mais

Antigos alunos do ISEG em destaque
Fernando Alfaiate, mestre em Finanças
pelo ISEG, nomeado para gerir o Plano de
Recuperação e Resiliência (PRR).

Alberto Silva, antigo aluno da pósgraduação em Marketing Management e
mestre em Marketing pelo ISEG, será o
novo responsável pela área de Education,
Training & Professional Relations na
Essilor Europa.

Namalimba Coelho, antiga aluna de
Luxury
Brand
Management,
é
a
responsável pela comunicação do Museu
Coleção Berardo. Leia aqui a entrevista do
Diário de Notícias.

Ricardo Nascimento, antigo aluno do
curso de Luxury Tourism Management,
nomeado para Chief Operating Officer da
Savoy Signature.

Ricardo Pereira, antigo aluno da pósgraduação em Sales Management, é o
novo diretor Comercial da GEFCO
Portugal.

TENHA UM BOM FERIADO!
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