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"A RESPONSABILIDADE SOCIAL DOS ECONOMISTAS

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.

“Como em qualquer outro domínio científico, e muito
especialmente nas Ciências Sociais, também a formação
em Economia deverá ter a preocupação de preparar
profissionais social e ambientalmente responsáveis,
conscientes da repercussão dos seus atos e decisões,
capazes de responder perante a comunidade e o futuro do
planeta,
sensibilizados
para
a
prossecução
do
desenvolvimento sustentável e do bem comum”.
Manuela Silva (2019) “Por onde vai o ensino da
Economia?”, GES, maio de 2019
A frase de Manuela Silva com que inicio esta breve nota
remete-nos
para
o
papel
do
economista
e,
consequentemente para o ensino da Economia nas
Universidades. Remete-nos igualmente para o aspeto que
hoje aqui gostaria de abordar que é o da responsabilidade
profissional, mas também social dos economistas. Na minha
opinião, a missão de uma Escola de Economia somente se
concretiza se for capaz de formar homens e mulheres
munidos de uma consciência profissional responsável,
capazes de analisar os problemas reais do mundo
contemporâneo e de contribuir técnica e criticamente para a
construção de uma sociedade que prossiga o bem comum.

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

O legado de Manuela Silva não foi esquecido no ISEG. O
profundo comprometimento do ISEG, e da sua atual
direção, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
das Nações Unidas e com a implementação de uma Política
de Sustentabilidade que promova a formação de alunos
como agentes de transformação na promoção de uma
economia verde, socialmente inclusiva e justa, que
assegure um desenvolvimento sustentado são disso
exemplos.
Também aqui muito falta fazer para assegurar que o ensino,
a investigação e a atividade de todos os que trabalham e
estudam no ISEG seguem esse caminho. Mas
indiscutivelmente essa é a direção certa a seguir".

Professor do ISEG na Comissão de
Acompanhamento do PRR
Carlos Farinha Rodrigues nomeado para a Comissão Nacional de Acompanhamento do
Plano de Recuperação e Resiliência
Carlos Farinha Rodrigues foi designado pelo Governo como membro da Comissão que irá
acompanhar a aplicação dos 16,6 milhões de euros que Portugal vai receber da União
Europeia.
A designação do professor do ISEG para a Comissão Nacional de Acompanhamento do Plano
de Recuperação e Resiliência foi publicada em Diário da República, no dia 18 de maio (ver
despacho nº5000/2021 aqui).
Além de professor no ISEG e coordenador do Mestrado em Economia e Políticas Públicas,
Carlos Farinha Rodrigues é membro da direção do IPP - Instituto de Políticas Públicas Thomas
Jefferson-Correia da Serra e assessor do INE nas áreas de distribuição do rendimento e das
estatísticas das famílias.

É ainda membro da comissão de coordenação de preparação de uma proposta de Estratégia
Nacional de Combate à Pobreza em Portugal. Desde 2018, é membro da Comissão Científica
que acompanha a implementação da Estratégia Regional de Combate à Pobreza e Exclusão
Social na Região Autónoma dos Açores. É também consultor científico do Programa Proinfância,
promovido pela Fundação La Caixa, dirigido a famílias com crianças em situação de pobreza e
exclusão social. É coordenador científico em Portugal do projeto europeu EUROMOD — Tax benefit microsimulation model for the European Union.
Tem publicado diversos estudos sobre a distribuição do rendimento em Portugal, a
desigualdade, a pobreza e a eficácia redistributiva das políticas públicas.
Nesta edição da Newsletter, destacamos a nomeação de Carlos Farinha Rodrigues para
Comissão Nacional de Acompanhamento do Plano de Recuperação e Resiliência, divulgamos a
Síntese de Conjuntura de maio e damos nota da sua cobertura pelos media. Destacamos ainda
os próximos eventos agendados, com o Harvard Club Portugal e com a Alumni Económicas,
bem como as novidades de research, dos nossos alunos e antigos alunos.
Neste número têm a palavra: Alexandre Abreu, Carlos Manuel de Oliveira, Clara Raposo,
Eunice Castro Seixas, Francisco Louçã, João Duque, João Ferreira do Amaral, Luís Mah,
Luís Nazaré, Madalena Cascais Tomé, Paulo Moita de Macedo, Ricardo Cabral e Vera
Barros.

A gestão do futuro e o futuro da gestão
>> Reflexão de Alexandre Abreu sobre “Covid e sobremortalidade”, no
Expresso.
>> Francisco Louçã escreve para o Expresso sobre emprego jovem,
na sequência do chumbo do período experimental de 180 dias.
>> João Duque afirma no Expresso que “os portugueses que irão entrar
na casa dos 60 e 70 dentro de alguns anos vão necessitar de soluções
que permitam transformar património em rendimento para
complementarem as pensões de reformas”.
>> Artigo de Luís Nazaré sobre “A gestão e o preconceito”, no Jornal de
Negócios.
>> Crónica de Ricardo Cabral sobre as regras orçamentais europeias,
no Público.
>> Opinião de João Duque no Jornal Económico em artigo sobre a
reindustrialização de Portugal.
>> As parcerias público-privadas “não respeitam a igualdade de
tratamento no SNS”, refere Francisco Louçã, no Expresso.
>> Crónica de Clara Raposo na Executive Digest sobre “o efeito do
Google”.
>> Paulo Moita de Macedo, Presidente da Comissão Executiva da
CGD e professor convidado do ISEG, entrevistado pela revista Exame
explica como concluiu a restruturação da Caixa e revela o que pretende
para o banco nos próximos anos.
>> “A criação do desejado efeito wow impõe um novo modelo
organizativo”, refere Carlos Manuel de Oliveira, no Imagens de Marca.
>> João Ferreira do Amaral e Vera Barros, no podcast Tempestade
Perfeita da Rádio Observador, sobre o acordo do G7 e a tributação das
empresas.
>> João Duque ouvido na Rádio Renascença sobre a temática das
criptomoedas alerta para o facto de que “uma mercearia em Portugal é
mais regulada”.
>> Entrevista a Luís Mah sobre os 32 anos do massacre de Tiananmen,
na TVI 24.
>> Comentários sobre a atualidade de Francisco Louçã, na SIC
Notícias, nomeadamente a polémica da final da Liga dos Campeões
realizada no Estádio do Dragão, a nova fase de desconfinamento, a
censura na internet, a precariedade laboral e a decisão da Suécia de
rasgar o acordo com Portugal.

Síntese de Conjuntura
Síntese de Conjuntura de maio de 2021
Mantendo-se a tendência da informação atualmente disponível, e atendendo à base
homóloga, espera-se que no 2º trimestre de 2021 o PIB possa vir a crescer entre 14,5% e
15,5% em relação ao trimestre homólogo e entre 4,2% e 5,1% em relação ao trimestre
anterior.
Se ainda não teve oportunidade de ler a Síntese de Conjuntura referente ao mês de maio
clique aqui.
A Síntese de Conjuntura do ISEG já foi citada em inúmeros meios de comunicação:

What's Up @ ISEG
Harvard Club of Portugal @ISEG - 14 de junho, 18h00
O Harvard Club of Portugal e o ISEG organizam uma sessão especial de temática
macroeconómica sobre a economia portuguesa no contexto do recentemente aprovado
Plano de Recuperação e Resiliência. A sessão, intitulada "The Portuguese Economy and
the New Roaring Twenties", realiza-se no Terraço do ISEG, no dia 14 de junho, das 18h00
às 20h00.
O painel de discussão conta com Clara Raposo, Eduardo Catroga, Cristina Casalinho e
Bernardo Barreto, moderado por Jorge Barros Luís e Stephan Morais.
Devido às atuais restrições impostas pela pandemia o número de lugares para assistir
presencialmente é limitado. Inscreva-se neste link.
Também poderá acompanhar a transmissão da sessão em live streaming aqui.

Webinar ALUMNI ECONÓMICAS:
Como construir um futuro
sustentável e rentável?
No dia 17 de junho, às 19h00, a Alumni
Económicas organiza o webinar “Economia
Verde: Como construir um futuro
sustentável e rentável?”, com os
convidados Sofia Santos, Carlos Costa
Pina, Sofia Escária e Afonso Arnaldo.
Inscreva-se aqui e saiba mais neste link.

Curso Search Inside Yourself de regresso ao ISEG
Originalmente desenvolvido na Google por especialistas em neurociência, negócios e
psicologia, o Search Inside Yourself é um curso de curta duração que ensina a desenvolver
as capacidades de liderança e inteligência emocional necessárias para intensificar o foco,
gerir o stress, aproveitar a criatividade e melhorar a resiliência.
Não perca, nos dias 4 e 5 de outubro, no ISEG! Inscrições early bird até 30 de junho!
Inscreva-se já aqui
Leia o testemunho da professora Carolina Afonso, diretora de
Marketing do Gato Preto, que já frequentou o curso: “O resultado
final é comparável à sensação de acordar. De repente, despertamos
para a realidade, enraizamo-nos no momento presente e estamos
melhor preparados para os desafios do dia-à-dia!”

Fique a par das novidades de Research
Prémio REM Young Researcher
2020
No dia 28 de maio, teve lugar a cerimónia
de entrega do Prémio REM Young
Researcher 2020. Parabéns aos alunos
vencedores (ex-aequo) Alexandre Sousa
(Mestrado em Monetary and Financial
Economics), Ludgero Glórias (Mestrado
em Applied Econometrics & Forecasting) e
Ragnar Guðmundarson (Mestrado em
Actuarial Science). Felicitamos também os
seus supervisores, António Afonso,
Isabel Proença, Alexandra Moura e
Manuel Guerra.
Saiba mais aqui.

30 anos do SOCIUS: 5.º ensaio
publicado pelo Público
“As crianças e a cidade: contributos das
Ciências Sociais e para além das
mesmas”, da autoria da Investigadora
Eunice Castro Seixas, no jornal Público.
Trata-se do quinto artigo de uma série de
12 ensaios publicados pelo jornal Público
para comemorar os 30 anos do SOCIUS.

Portuguese Economic Journal
Novo artigo publicado no PEJ e disponível
online "Negative network effects and
asymmetric pure price equilibria", por
Renato Soeiro & Alberto Pinto.

Leia também o novo post no blog
Portuguese Economy Data Report, o blog
do PEJ dedicado à divulgação de dados
estatísticos sobre a economia portuguesa,
“Fast and Exceptional Enterprise Survey COVID-19”.

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 #189 do CSG:

Veja aqui a Newsletter de maio do REM:

Alunos fantásticos e persistentes
LIS - Lisbon Investment Society
Já está disponível a newsltetter de maio da
LIS – Lisbon Investment Society, um
especial sobre criptomoedas, disponível
aqui.

Leia também o Market Summary dos
nossos alunos aqui:

Terminaram as aulas. Boa sorte para os exames!
Chegámos ao fim de mais um ano letivo, um ano diferente, de adaptação e de ainda mais
resiliência. Desejamos a todos boa sorte para os exames e, em especial, para os que
terminam o curso este ano, contem sempre com o ISEG! As portas desta casa estarão
sempre abertas para todos.
E não se esqueçam de aplicar sempre o nosso mote: “Open Minds. Grab the Future”.

Alumni de sucesso em destaque
Vítor Bento, licenciado em Economia pelo ISEG, foi eleito
presidente da Associação Portuguesa de Bancos.
Saiba mais aqui.

Pedro Pinto, antigo aluno de Economia do ISEG, é o novo
Chief Information Officer do Oney Bank Portugal.
Saiba mais aqui.

Madalena Cascais Tomé, licenciada em MAEG e membro do
Conselho de Escola do ISEG, foi reconduzida como CEO da
SIBS.
Saiba mais aqui.

Supercentenário do ISEG | Recorde os
melhores momentos

BOM FERIADO E BOM FIM-DE-SEMANA!
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