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"Gestores que constroem o FUTURO.

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!

Realizada a finalíssima do programa ISEG Management
Challenge 2021, percebe-se a satisfação pelos resultados
obtidos. Uma competição de estratégia e gestão, entre oito
equipas, em que todas foram vencedoras, reconhecendo-se
uma com o melhor score. Um instrumento ao serviço do
ISEG. Nasce dentro e desde o início constrói gestores para
o FUTURO.
Quem é que não sabe o que é a gestão e como tomar
decisões? A gestão, na sua expressão popular, é algo que
todos praticam, cada vez que se tomam decisões. Porém,
quando se observam pelo retrovisor os caminhos seguidos,
os resultados são diversos e nem sempre se gosta das
consequências. Na gestão não há experiências, aprende-se
com a prática, mas o conhecimento estruturado e o domínio
de instrumentos são relevantes. Esta oportunidade de
dispor de um simulador marca outra importante diferença na
formação de elevada qualidade reconhecida ao ISEG.

Será que sabemos o que é a gestão e compreendemos a
complexidade dos sistemas? Só há uma forma de o
comprovar e esta realiza-se na prática das organizações
empresariais ou outras. Contam os resultados, que se
referem uns a orientações e outros expressos em
indicadores. No centro estão pessoas com competências,
cumprindo condições necessárias – domínio de
instrumentos – e condições de suficiência – domínio de
comportamentos. Os gestores de excelência são o foco do
ISEG e para isso contribui o programa ISEG Management
Challenge. Parabéns."

Nesta edição da Newsletter destacamos a Edição Especial que sai na quarta-feira dia 19, com o
programa das Comemorações dos 110 Anos do ISEG, a cobertura dada pelos media à Síntese
de Conjuntura do ISEG referente ao mês de abril, o Índice de Confiança ISEG do mês de abril, o
IV Encontro Internacional de Sociologia a realizar nos dias 24 e 25 de maio e outras novidades
de Research e, ainda as novidades dos nossos estudantes e Alumni. Felicitamos os vencedores
da 12ª edição ISEG Management Challenge, alunos do 3º ano de MAEG, e ainda a professora
Mónica Inês, também antiga alumna do ISEG, que conquistou o Prémio BIAL de Medicina
Clínica 2020. Last but not least, assinalamos a entrada do ISEG, pela primeira vez na Lista de
Executive Education do Financial Times!
Neste número têm a palavra: Alexandre Abreu, Amílcar Moreira, Carlos Bastardo, Carlos
Farinha Rodrigues, Carolina Afonso, Clara Raposo, Francisco Louçã, Helena Amaral Neto,
João Tomé Calado, João Duque, João Ferreira do Amaral, João Tovar Jalles, Joaquim
Miranda Sarmento, Jorge Gomes, Luís Cardoso, Luís Nazaré, Margarida Abreu, Ricardo
Cabral e Sandra Maximiniano.

Rever os instrumentos de combate à
pobreza?
>> Opinião de Carlos Bastardo, no Jornal de Negócios, sobre os
preços da energia em Portugal.
>> Francisco Louçã refere no Expresso que “nem o Papa comove os
empedernidos dirigentes europeus”.
>> Artigo de João Duque no Expresso sobre “a morte do pilim”.

>> Joaquim Miranda Sarmento considera o Plano de Recuperação e
Resiliência “Um PRR para europeu ver”, no ECO.
>> No "Dean's Corner" do Jornal de Negócios, Clara Raposo compara
o horizonte de decisão do capital e do trabalho.
>> No Jornal de Negócios, Luís Cardoso prevê que 2021 seja um bom
ano para o ISEG Executive Education, “com inovação e muitos projetos
valiosos desenvolvidos com empresas de referência".
>> Opinião de Ricardo Cabral sobre “As novas moedas digitais dos
bancos centrais”, no Público.

>> Clara Raposo refere ao Jornal Económico, em artigo sobre o novo
Master in Law & Management, que “é com grande expectativa e
empenho que o ISEG se junta à Faculdade de Direito [da Universidade
de Lisboa] para, desta forma, gerarmos novos perfis de profissionais
mais aptos para um futuro de grande exigência”.
>> Em declarações ao Expresso como membro da comissão criada pelo
Governo para elaborar a estratégia de combate à pobreza, Carlos
Farinha Rodrigues defende que “temos de rever alguns dos nossos
instrumentos de combate à pobreza que, devido à sua falta de
consistência e articulação, perderam eficácia nos últimos anos, como é
o caso do RSI”.
>> Opinião de Clara Raposo, no Diário de Notícias, em artigo sobre a
CP.
>> Francisco Louçã escreve no Expresso o artigo “Tão difícil que é ser
milionário em Portugal”.
>> João Tovar Jalles participa no estudo “Finanças Públicas – Uma
Perspetiva Intergeracional”, publicado pelo Jornal Económico.
>> Artigo de Luís Nazaré, intitulado “Somos albuquerques”, no Jornal
de Negócios.
>> No Expresso, Alexandre Abreu defende que “para evitar um
tsunami de incumprimentos e falências, é preciso desfasar no tempo o
fim das moratórias e substituir o apoio à liquidez por mecanismos
seletivos de apoio à solvabilidade”.
>> Helena Amaral Neto escreve no Expresso sobre a Aura Blockchain
Consortium, iniciativa dos gigantes do luxo.
>> “Não tenha receio, experimente!”, sugere Sandra Maximiniano na
Executive Digest.
>> Artigo de Carolina Afonso sobre e-commerce, no Imagens de
Marca.
>> João Ferreira do Amaral entrevistado pelo Nascer do Sol sobre as
previsões de crescimento da economia.
>> Margarida Abreu refere na revista Exame que o “valor fundamental
da bitcoin pode ser considerado negativo se descontarmos a sua
pegada carbónica”.
>> Amílcar Moreira e Carlos Farinha Rodrigues, professores no
ISEG, e Céu Mateus, licenciada em economia pelo ISEG e docente na
Universidade de Lancaster, entrevistados pelo Nascer do Sol sobre a
Cimeira Social da UE.
>> João Calado, administrador do ISEG e coordenador do GOEC Gabinete de Orientação ao Envidamento dos Consumidores, foi
entrevistado pela revista Dinheiro Vivo sobre o impacto do fim das
moratórias para as empresas e famílias.

>> Jorge Gomes assinala dois anos de colaboração com A Pátria Jornal da Comunidade Científica de Língua Portuguesa, com o artigo “A
Pátria, vox populi, e a superliga europeia”.
>> Comentários de João Ferreira do Amaral sobre a auditoria do
Tribunal de Contas ao Novo Banco e a Cimeira Social, no podcast
“Tempestade Perfeita”, da Rádio Observador.
>> Amílcar Moreira, investigador do SOCIUS, comenta a Cimeira
Social Europeia no Porto, na Rádio Renascença. [minuto 00:42]
>> Francisco Louçã comenta na SIC Notícias a Cimeira Social.

>> Ricardo Cabral comenta a atualidade no jornal da noite da TVI24.

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.

Já saiu o Índice de Confiança ISEG,
relativo ao mês de abril
Em abril de 2021, o índice de Confiança do
ISEG, relativo à evolução da atividade
económica portuguesa no curto prazo,
assumiu o valor de 31,5. Este valor
correspondeu a uma subida relevante do
nível de confiança relativamente ao mês
anterior, em que o valor do índice foi de
30,3.

Prémio Bial de Medicina Clínica para ex-aluna do
ISEG e atual docente do ISEG Executive Education
Parabéns à professora Mónica Inês pela
atribuição do Prémio BIAL de Medicina
Clínica 2020. Este prémio, no valor de 100
mil euros, foi atribuído pela Fundação BIAL
e resultou de um trabalho conjunto de
cinco autores sobre a paramiloidose,
conhecida por “doença dos pezinhos”.
Mónica Inês é licenciada em MAEG e
mestre em Econometria Aplicada e
Previsão pelo ISEG, e atualmente é
docente do ISEG Executive Education.

Fique a par das novidades de Research
IV Encontro
Sociologia

Internacional

de

Nos dias 24 e 25 de maio, realiza-se o IV
Encontro Internacional de Sociologia, com
o tema “Work, (In)Equalities and Social
Relations in the Digital Economy”.
Este evento é organizado pela APSIOT
(Associação Portuguesa de Profissionais
em Sociologia Industrial, das Organizações
e do Trabalho), com o apoio do ISEG e do
SOCIUS.
A Comissão organizadora é presidida pela
professora Sara Falcão Casaca, da qual
também fazem parte os investigadores do
SOCIUS, Susana Marques e Nuno Paço,
António José Almeida (ESCE-IPS), Cláudia
Teixeira
Gomes
(Agência
Nacional
ERASMUS) e Manuel Cruz (APSIOT).
Mais informações e inscrições aqui.

Portuguese Economic Journal
Encontram-se disponíveis três novos posts
no blog Portuguese Economy Research
Report, o blog do PEJ dedicado à
divulgação de investigação sobre a
economia portuguesa:
- Recovery and exit of zombie firms in
Portugal. Leia aqui.
- Electricity prices for better yet sustainable
economic performance. Leia aqui.
- Small- and medium-sized enterprises and
the financial crisis. Leia aqui.

Newsletter #186 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 #186.

Os Estudantes do ISEG não param!
Chegou ao fim o já famoso ISEG
Management Challenge.
Completou-se mais uma edição do ISEG
Management Challenge. Muito disputada,
com alunos das licenciaturas e dos
mestrados a simularem a vida de uma
equipa de gestores de topo.
Mais uma vez, os alunos da licenciatura
em Matemática Aplicada à Economia e à
Gestão são bem sucedidos nesta
competição de estratégia e gestão e
alcançaram o 1º lugar, permitindo-lhes
acesso à final nacional do Global
Management Challenge. Parabéns à
equipa “Ai o quê pah”, constituída pelos
alunos: Arthur Kenke, Bruno Pires,
Cristiano Mendonça, Elisabete Fino e
Ricardo Razina.
Nos lugares seguintes ficaram uma equipa
do Master's in management (MiM) e da
Licenciatura Finance. E todos os outros
estão de Parabéns também.
Nesta iniciativa da SDG contamos também
com os desejados prémios da CGD e do
ISEG Executive Education.

Do ISEG para Genebra com a LIS –
Lisbon Investment Society.
O primeiro episódio do novo Podcast da
associação LIS "To the Top" já está
disponível! Veja a entrevista a Pedro
Sabido, antigo aluno de Economia, vicepresidente da Credit Suisse AG Wealth
Management em Genebra (Suiça) aqui.
Dê também uma vista de
newsletter de abril da LIS aqui.
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à

Alumni que Surpreendem
António Wagner Diniz, antigo aluno de
Economia, é membro da Direção da
Escola de Artes e Música do
Conservatório Nacional e um exemplo do
espírito de inclusão e convívio com as
artes e a criatividade vivido no ISEG desde
sempre.
Com formação na área do canto e uma
carreira dedicada à música, atuou em
diversos palcos nacionais, mas também
em grandes salas internacionais. Leia o
seu artigo sobre “a importância da música
enquanto ferramenta de ensino”.

João Taveira, antigo aluno da PósGraduação em Gestão de Marketing
Comunicação e Multimédia, é o novo
Marketing Manager da UrHome, empresa
dedicada ao investimento internacional no
imobiliário português.

Franquelim
Alves,
licenciado
em
Economia pelo ISEG, diretor-geral da
consultora 3anglecapital, publicou artigo
de opinião sobre o impacto da covid-19 e o
teletrabalho na Link to Leaders.

ISEG integra a lista do Financial Times
Executive Education 2021
No dia 11 de maio, o FT publicou um
diretório de apenas 91 escolas de
formação de executivos acreditadas no
mundo inteiro. E o ISEG é uma delas!
Mais um passo que damos num crescente
reconhecimento internacional.
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