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Long Life to 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!

É possível que uma organização que nasceu em 1911 se
possa reinventar para os desafios do séc. XXI? O ISEG
reinventou-se. Esta minha escola de licenciatura, com o
percurso notável dos últimos anos, será certamente um
caso de sucesso e de saudável inveja no mundo
universitário. Uma surpresa de que me orgulho. Quantas
organizações têm o privilégio de permanecer ativas por 110
anos? Os mais céticos perante o facto de ser uma escola
pública dirão que essa condição lhe permitiu e permite esta
longevidade. A longevidade ativa, adaptada ao mercado,
orientada para captar alunos bons alunos em Portugal, e
crescentemente
no
exterior,
professores
com
reconhecimento externo, cursos renovados com criatividade
associada a experiência, como o do MBA, assente em
parcerias robustas com organizações portuguesas e
internacionais, só pode ser possível se a organização
possuir na sua cultura e identidade as competências para a
mudança.

Quem vive por dentro exaspera-se com a lentidão da
mudança requerida; quem observa de fora percebe que está
a ser mais rápida do que seria presumível. Estudar numa
escola de debate aceso e permanente, de pensamento
divergente, mas de respeito mútuo, de fases conservadoras,
radicais e moderadas, sempre atenta aos movimentos
económicos e sociais, não fosse ela própria uma produtora
de agentes de mudança e de pensamento sobre a nossa
vida coletiva traduz-se, para quem a viveu e vive, num
privilégio de alto valor no mercado. O passado é uma
garantia do acervo de conhecimento, é também uma
chancela que a transmissão deste se fez com sucesso,
provando-o os políticos, os profissionais e os académicos
que criou, mas a energia e criatividade que esta nova
geração, que geriu os destinos do ISEG nos últimos anos,
nos trouxe só nos pode levar a concluir que o ISEG está
preparado e em constante adaptação para enfrentar aquilo
que é sua obrigação na sociedade: formar pessoas com
elevados conhecimentos, incutir valores de abertura e
tolerância e, como escola pública que é, ajudar à mobilidade
social dos seus alunos. Como Presidente do Conselho
Estratégico do ISEG MBA tive a oportunidade única de
assistir à criação de um programa inovador, quase
revolucionário, pela forma como integrou diversas
competências, e, pelo modo, como quis trazer e levar o
mundo para os seus alunos. Long life to ISEG!

Nesta edição da Newsletter destacamos a Síntese de Conjuntura acabada de sair, a entrada do
ISEG na Empower Brands Community, a abertura de candidaturas ao Programa de Mentoring da
Alumni Económicas e o novo curso do ISEG Executive Education “Automotive Retail 4.0”.
Damos nota dos próximos webinars e das novidades de research. Destacamos ainda a
colaboração do nosso aluno Manuel Belard Bessa com o jornal Observador e as mais recentes
notícias sobre os nossos alumni.
Neste número têm a palavra: António Ascensão Costa, António Garcia Pereira, Augusto
Mateus, Avelino de Jesus, Clara Raposo, Filipa Cristóvão, Francisco Louçã, João Duque,
João Ferreira do Amaral, Jorge Borges, Luís Cardoso, Luís Nazaré, Manuel Ennes
Ferreira, Manuel Laranja, Maria Rosa Borges, Paulo Trigo Pereira, Ricardo Cabral e Sofia
Santos.

>> António Garcia Pereira denuncia os “inúmeros e graves abusos” a
que os trabalhadores da TAP têm sido sujeitos, no Notícias Online.
>> Crónica semanal de Francisco Louçã, no Expresso: “Quem atira
pedras contra João Cravinho?”.
>> “Daqui a três anos, todas as grandes empresas a operar na UE terão
de publicar um relatório de sustentabilidade. As PME cotadas em bolsa
também. Só se escapam as restantes PME e a micro
empresas”, refere Sofia Santos, no ECO.
>> João Duque questiona no Expresso se “não será altura de, em
Portugal, deixarmos de falar no salário mínimo para passarmos a falar
no salário médio e na classe média que não seja para a espoliar com
mais impostos?”.
>> Paulo Trigo Pereira escreve no Observador sobre transparência na
Justiça.
>> Augusto Mateus foi convidado a participar na apresentação do
estudo da Médis “A Saúde dos Portugueses: Um BI em nome próprio”,
durante a qual sublinhou que “2021 será o início rápido de uma grande
transformação social”.
>> Francisco Louçã lança a questão no Expresso: “Deve Trump ser
proibido no Facebook?”.
>> “Dos três D de Abril – democratizar, descolonizar e desenvolver – só
os dois primeiros terão sido integralmente alcançados”, refere Luís
Nazaré, no Jornal de Negócios.
>> Manuel Laranja entrevistado pelo Jornal de Negócios sobre o
impacto da pandemia nas PME.
>> “O Plano de Recuperação e Resiliência: dúvidas e desafios”,
segundo Maria Rosa Borges, em artigo para o Jornal Económico.
>> Avelino de Jesus considera que as zonas francas “deveriam ocupar
um lugar destacado na política económica”, em artigo publicado no
Jornal de Negócios.
>> Opinião de Ricardo Cabral sobre o “Andamento da economia: Copo
meio cheio ou meio vazio?”, no jornal Público.
>> Luís Cardoso entrevistado pelo Jornal Económico sobre formação
pós-graduada revela que o programa em gestão empresarial é dos mais
procurados.
>> Sofia Santos convidada pelo Jornal Económico para conversa sobre
finanças sustentáveis, com a participação de Pedro Fino, CFO do Grupo
Pestana.
>> Opinião de António Ascensão Costa sobre a evolução do PIB no
primeiro trimestre.
>> Filipa Cristóvão escreve no Jornal Económico sobre as novas
formas de ensino.
>> Na sua recente crónica para o Expresso, intitulada “A Boa Esperança
no dito Cabo”, Manuel Ennes Ferreira refere que “O Adamastor já era,
as Tormentas também e fica a Boa Esperança que é a África do Sul”.
>> Opinião de Jorge Borges sobre “A importância da marca e os
Desafios de um Rebranding”, na Briefing.
>> Clara Raposo explica como “Financiar Negócios Sustentáveis”, na
Executive Digest.
>> Sofia Santos participou na conferência "Guia de viagem a uma
economia competitiva", organizada pelo IAPMEI, no âmbito da
Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, e defendeu a
necessidade de criar uma política fiscal “verde”, que incentive o "bom
comportamento" das empresas e que não seja exclusivamente
penalizadora.
>> Comentários de João Duque sobre a regulação do teletrabalho, no
Fórum da TSF.
>> João Ferreira do Amaral no podcast “Tempestade Perfeita”, da
Rádio Observador, que comemora 1 ano de existência.
>> A análise de Francisco Louçã ao fim do estado de emergência, na
SIC Notícias.
>> Comentários de João Duque no programa “Opinião Pública”, da SIC
Notícias, sobre o recorde da dívida pública e o relatório do Tribunal de
Contas sobre o Novo Banco.
>> Opinião de Paulo Trigo Pereira sobre a estratégia nacional de
anticorrupção, na SIC Notícias.
>> Francisco Louçã testemunha no processo “Futebol Leaks” e
considera Rui Pinto um denunciante, em declarações à SIC Notícias.
Na Newsletter #48, de 23 de abril, foi referenciado um artigo sobre o juiz Ivo Rosa que foi escrito por
Telmo Vaz Pereira e não por António Garcia Pereira conforme indicado. Apresentamos as nossas
desculpas pelo lapso.

Síntese de Conjuntura de Abril é notícia
A Síntese de Conjuntura do ISEG foi
citada
em
inúmeros
meios
de
comunicação. Se ainda não teve
oportunidade de a ler clique aqui.

ISEG é membro da Empower Brands
Community
ISEG
torna-se
membro
Empower Brands Community!

da

A Empower Brands Community é uma
iniciativa do Imagens de Marca e
pretende fomentar o desenvolvimento
económico sustentável do nosso país,
através de “iniciativas que promovam o
conhecimento académico e as melhores
práticas,
contribuindo
para
o
empoderamento das empresas e das
pessoas que trabalham com e para as
marcas”. Esta plataforma gera visibilidade
e facilita o networking entre os seus
membros. Saber mais.

Programa de Mentoring: Alumni são os
mentores!
Inscrições abertas até 28 de maio
O Programa de Mentoring da Alumni
Económicas pretende dar o melhor
enquadramento possível aos alunos de
licenciatura do ISEG para darem cartas no
mercado trabalho, criando oportunidades
únicas de aprendizagem e liderança que
são fundamentais para a construção de
percursos profissionais de sucesso.
Este programa será apresentado no dia 14
de maio, às 16h00 (para mentees) e, às
18h00 (para mentores).
Mais informações e inscrições aqui.

What's Up @ ISEG
Novo Curso | Programa executivo
“Automotive Retail 4.0” com
inscrições abertas
O ISEG Executive Education e a ACAP –
Associação do Automóvel de Portugal
juntaram-se para criar um programa de
formação
executiva
dirigido
aos
profissionais do setor automóvel que
pretendam compreender os futuros
modelos de mobilidade e dar resposta às
novas necessidades e expectativas dos
consumidores. O curso terá início em
setembro de 2021, em formato blended
learning, com 70% das sessões online.
Mais informações e inscrições aqui.

ISEG ULab Webinar - (Re)Conciliar
Economia e Ecologia
Junte-se a nós dia 12 de maio, às 18h30,
para uma conversa aberta com Álvaro
Fonseca (ativista e membro da Rede para
o Decrescimento). Gratuito. Sujeito a préinscrição aqui.

Webinar
Giving
Green:
Filantropia Norte-Americana para
o Meio-Ambiente no Brasil
Não perca, no dia 13 de maio, às 18h00,
o webinar “Giving Green: Filantropia NorteAmericana para o Meio-Ambiente no
Brasil”, com Ana Paula Borges Pinho
(Universidade de São Paulo, Brasil, & King
´s College, Reino Unido). Este webinar
realiza-se no âmbito do ciclo “Development
Studies Seminars 2021“.
Gratuito. Sujeito a pré-inscrição neste link.

Fique a par das novidades de Research
Portuguese Economic Journal
Novo artigo publicado no PEJ e disponível
online
"Pointwise
agglomeration
in
continuous racetrack model", por Kensuke
Ohtake & Atsushi Yagi.
Leia aqui.
E não perca a Newsletter de abril do
Portuguese Economic Journal, disponível
aqui.

Newsletter #185 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 #185.

Estudante do ISEG com OPINIÃO
Manuel Belard Bessa, aluno do mestrado
em Economia Internacional e Estudos
Europeus, escreveu artigo de opinião para
o Observador sobre a vila de Cascais,
“Modernização ou descaracterização?”.

ALUMNI do ISEG em destaque
Pedro Nuno Santos, licenciado em
Economia pelo ISEG, atual Ministro das
Infraestruturas e da Habitação, foi
entrevistado a propósito da aposta do
Governo
no
transporte
ferroviário.
Questionado sobre os comentários de
especialistas segundo os quais se perdeu
a oportunidade de apostar, no imediato, na
ligação de passageiros entre Lisboa e
Madrid, explicou que “todos os dados e
estudos que temos, desde que começou a
ser pensada a alta velocidade ferroviária
em Portugal, já lá vão mais de 20 anos,
nos dizem que a ligação mais prioritária é
a ligação Porto-Lisboa.”

Anabela Possidónio, licenciada em
Gestão pelo ISEG, é diretora da CUF
Academic Center e certificada em
coaching pela New Ventures West. Tem
um espaço de opinião na Link to Leaders.
No seu artigo mais recente, “A ciência não
é para mulheres!?”, conclui que “é
responsabilidade de todos nós motivarmos
as jovens para estas áreas (a começar em
casa), garantindo que as raparigas
entendam que engenharia e ciências não
fazem parte do clube do Bolinha em que
“menina não entra”!”.

Guilherme
Costa,
licenciado
em
Economia
pelo
ISEG,
atualmente
presidente da Phyxius Holding e
administrador não executivo da Impresa,
acaba de lançar o livro Balada da Média
Virtude. Uma obra em co-autoria com
Fernando Freire de Sousa e Guilherme
Costa, que traça as práticas e políticas do
nosso país e que apresenta outras
hipóteses para a economia portuguesa.

Artur Carvalho, antigo aluno do ISEG
MBA, é administrador da consultora HMR
e deu o seu testemunho ao Jornal
Económico sobre a sua experiência no
nosso Master of Business Administration
que concluiu em 2016 e que comprovou
ter sido uma “alavanca” para o mundo dos
negócios, permitindo-lhe “ter uma visão
mais teórica” e alargar a rede de
contactos.

BOM FIM-DE-SEMANA!
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