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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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"NECESSIDADE DE REFLEXÃO SOBRE O QUE VEIO
PARA FICAR
Muitos aspetos das nossas vidas alteraram-se, nas relações
sociais, nas relações de trabalho, nas relações económicas
e outras em consequência da pandemia. Muitas dessas
novas formas de relação vieram para ficar. Os impactos são
muito diferenciados nos diversos setores económicos. As
lideranças empresariais devem desenvolver uma reflexão
interna nas suas organizações e as associações
empresarias no seu setor, no sentido de identificar
oportunidades que levem a uma adaptação da sua empresa
ou do setor às perspetivas de evolução da economia e das
tendências e preferências dos consumidos dos seus
produtos e serviços.
Não interessa derramar lamentações sobre os impactos
negativos de curto prazo desta recessão. Muitas das
mudanças que observamos terem ocorrido, deverão manterse de algum modo e terão um impacto significativo nos
diferentes setores de atividade e nos seus segmentos.
No que respeita ao setor do imobiliário, por exemplo,
sempre soubemos de diferenças na relação de risco e
rendibilidade nos seus diversos segmentos. Com a
pandemia a distribuição dessas variáveis alterou-se
significativamente. O mercado residencial, de escritórios,
logística e hotelaria e tiveram um desempenho muito distinto
durante este período de pandemia.
O segmento residencial tem evidenciado ser resiliente ao
contexto da crise atual e é possível que possa beneficiar de
fatores estruturais favoráveis e de preferência dos
consumidores por determinados territórios com o aumento e
a potencial persistência de teletrabalho.
No segmento do comércio, é claro um aumento da procura
pelo comércio eletrónico e as medidas de contenção são
mais favoráveis ao comércio de rua do que às grandes lojas
e centros comerciais que tendem a trazer maior aglomerado
de pessoas e com maior risco de transmissibilidade. Por
isso é um setor em que os investidores tenderão a ser mais
cautelosos de momento.

O segmento de logística viu um acréscimo de procura em
resultado do crescimento do comércio eletrónico. Poderá
para já manter-se como um dos segmentos imobiliários
mais dinâmicos.
O segmento de hotelaria foi claramente o mais atingido pela
pandemia. A impossibilidade de viajar, de ter congressos e
conferências, bem como turismo de lazer, impactou de
forma significativa no curto prazo e tenderá a ser um
segmento que levará tempo a ter a procura do passado. Os
investidores deverão também ser cautelosos neste
segmento.
O mercado de escritórios é talvez aquele cuja evolução será
mais difícil de percecionar. Muito do teletrabalho veio para
ficar. Quando visitamos empresas hoje, observamos amplos
espaços com um silêncio arrasador onde antes trabalhavam
imensas pessoas em open-spaces. Tendencialmente
esperamos que venha a ocorrer uma redução dos espaços
de escritório necessários para muitas atividades e será
necessária uma organização distinta dos postos de trabalho
que permita maior distância social ou mesmo isolamento,
espaços com mais qualidade e com cuidados de higiene e
segurança no trabalho.
É notório que todos os tipos de imóveis terão de fazer
esforços de investimento para atender aos padrões
ambientais e de higiene necessários, prevendo-se o
aumento do nível tecnológico e também de isolamento com
redução do número de contactos.
Todas estas alterações potenciais de procura por parte dos
consumidores de espaços, são desafios que trarão
oportunidades para os investidores que souberem fazer as
antecipações necessárias às necessidades e aspirações
dos clientes."

ISEG vence prémio Human Resources
Portugal 2021
 ISEG foi eleito, pelo terceiro ano consecutivo, como a faculdade com as melhores ações e
O
soluções de Formação nas áreas de Cultura Organizacional e Gestão de Pessoas, pela
Revista Human Resources Portugal.
O Professor José Veríssimo, Vice-Presidente do ISEG, esteve presente na cerimónia
para receber o prémio.

Nesta edição da Newsletter destacamos o Prémio Human Resources Portugal 2021 que
distingue a expertise do ISEG na área da Gestão de Pessoas. Salientamos também o
reconhecimento do professor João Carvalho das Neves como Recognised European Business
Valuer pelo TEGOVA e o convite endereçado pela AACSB à presidente do ISEG, professora
Clara Raposo, para exercer segundo mandato como membro do European Advisory Council.
Assinalamos também a audiência do professor Joaquim Miranda Sarmento com o Presidente da
República e o lançamento do seu novo livro. Informamos sobre o novo curso de pós-graduação
em Applied Artificial Intelligence & Machine Learning e damos nota do Índice ISEG referente ao
mês de maio, das novidades de research, dos nossos alunos e antigos alunos.
Neste número têm a palavra: António Ascensão Costa, António Garcia Pereira, Carolina
Afonso, Clara Raposo, Francisco Louçã, João Duque, João Ferreira do Amaral, Joaquim
Miranda Sarmento, Manuel Ennes Ferreira, Paulo Trigo Pereira, Ricardo Cabral, Sandra
Maximiano e Vera Barros.

Economia longe da recuperação?
>> Artigo de Francisco Louçã no Expresso sobre a “degradação da
linguagem” na política.

>> “O tom que Wolfgang Schäuble [presidente do Parlamento da
Alemanha] utiliza é alarmista, sugerindo que uma espiral inflacionista
está ao virar da esquina”, refere Ricardo Cabral, no jornal Público.
>> Opinião de Joaquim Miranda Sarmento sobre o que nos trouxe 18
anos de governação PS, nos últimos 25 anos, no ECO.

>> “O Capitalismo está a mudar?”, questiona Paulo Trigo Pereira no
Observador a propósito do acordo alcançado no G7.
>> João Duque elogia o recente acordo alcançado pelo G7 sobre a
reforma do sistema tributário mundial mas ressalva que há “ainda muita
pedra para partir”.
>> Opinião de Manuel Ennes Ferreira sobre o financiamento para o
desenvolvimento em África, no Expresso.
>> Crónica de Clara Raposo “The Old Alliance: a saúde em primeiro
lugar...”, no Jornal de Negócios.
>> A reação de Francisco Louçã à resposta do Governo quanto ao
chumbo do período experimental de 180 dias, no Expresso.
>> Opinião de António Garcia Pereira sobre o vídeo polémico de
anúncio de contratação da TAP, no Notícias Online.
>> Artigo de Carolina Afonso sobre como “Fidelizar os novos clientes
trazidos pela pandemia”, no Imagens de Marca.
>> “O Nudge ao serviço da produtividade na era digital”, por Sandra
Maximiano, na Executive Digest.
>> António Ascensão Costa entrevistado pela revista Dinheiro Vivo
sobre as previsões de crescimento económico.
>> João Ferreira do Amaral e Vera Barros no podcast Tempestade
Perfeita da Rádio Observador sobre a nomeação de Ana Paula Vitorino
para a Autoridade da Mobilidade e dos Transpordes, a independência
dos reguladores e a eleição de representantes dos trabalhadores para
os conselhos de administração das empresas.
>> Comentários sobre a atualidade de Francisco Louçã, na SIC
Notícias, nomeadamente o escândalo na Câmara Municipal de Lisboa, a
dificuldade do PS na campanha do Porto, a escolha de Adão e Silva
para a comissão do 25 de Abril, as discrepâncias no investimento em
Portugal, a crise de confiança na União Europeia e o aviso e riscos das
eleições na Alemanha e França.
>> Joaquim Miranda Sarmento convidado pela SIC Notícias para falar
sobre crescimento económico.

João Carvalho das Neves é Recognised
European Business Valuer
É o 1º português a obter a
certificação (REV-BV)
A TEGOVA – The European Group of
Valuer’s Associations atribuiu ao professor
João Carvalho das Neves o título de
“Recognised European Business Valuer”.
A TEGOVA é uma associação paneuropeia de entidades profissionais que
promove abordagens padrão, ética e
qualidade no mercado de avaliação
imobiliária. Parabéns!

Clara Raposo no European Advisory
Council da AACSB
AACSB convida Clara Raposo
para segundo mandato como
membro do European Advisory
Council
A presidente do ISEG foi convidada para
mais um mandato como membro do
European Advisory Council da AACSB
(Association to Advance Collegiate
Schools of Business), entidade que
acredita as melhores escolas de negócio
do mundo.
Trata-se de um reconhecimento
internacional da nossa dean mas também
da relevância do ISEG e da sua visão.

Joaquim Miranda Sarmento vai lançar
novo livro no ISEG e teve audiência com
o Presidente
No dia 30 de junho, às 18h00, decorre no
Auditório CGD do ISEG o lançamento do
novo livro do professor Joaquim Miranda
Sarmento, Portugal: Liberdade e Esperança,
editado pela Bertrand.
A sessão conta com a participação da
Presidente do ISEG, professora Clara
Raposo, que fará a abertura da sessão,
Nuno Amado e Paulo Portas, que farão a
apresentação da obra, e Rui Rio que fará
o encerramento.
Vagas limitadas. Entrada sujeita a
inscrição obrigatória através do
email aaa@iseg.ulisboa.pt, até ao dia 23
de junho.
Poderá também assistir à transmissão
online neste link.
O professor Joaquim Miranda Sarmento foi
também recebido na passada segundafeira, dia 14 de junho, no Palácio de Belém
pelo Presidente da República, Marcelo
Rebelo de Sousa, em audiência sobre a
situação económica e social pós-pandemia
e o papel do Plano de Recuperação e
Resiliência (PRR).

Harvard Club @ ISEG
No dia 14 de junho, recebemos o Harvard Club of Portugal no ISEG para um debate sobre a
economia portuguesa e os Novos Anos 20. Assista ao streaming desta sessão especial que
aproxima duas escolas de referência, em que participaram a presidente do ISEG, Clara
Raposo, e ainda Eduardo Catroga, Cristina Casalinho e Bernardo Barreto, moderado por
Jorge Barros Luís e Stephan Morais.
Mais informações aqui. Assista à sessão aqui.

Nova Pós-Graduação em Applied AI &
Machine Learning
As ferramentas de Inteligência Artificial e Machine Learning são cruciais para empresas
tomarem decisões rápidas e acertadas. Este programa conta com a parceria da Amazon
Web Services, o que promove uma experiência única aos formandos. A coordenação e
docência é assegurada por profissionais com valiosa experiência internacional, onde se
incluem projetos de IA & ML, em empresas como a Emirates, Netjets, Organização Mundial
de Saúde, entre outras.
Não perca esta nova pós-graduação em formato blended learning (48h presenciais e 96h
online). Tem início a 17 de setembro de 2021.
Mais informações e candidaturas aqui.

Fique a par das novidades de Research
Já saiu o Índice de Confiança
ISEG, relativo ao mês de maio
Em maio de 2021, o índice de confiança
do ISEG, relativo à evolução da atividade
económica portuguesa no curto prazo,
assumiu o valor de 33,2. Este valor
correspondeu a uma subida relevante do
nível de confiança relativamente ao mês
anterior, em que o valor do índice foi de
31,5.
Saiba mais aqui.

Projeto SustInAfrica | Candidaturas abertas para Contrato de Investigação
postdoc no ISEG
Encontram-se abertas as candidaturas para uma vaga de investigação postdoc no ISEG, no
âmbito do projeto SustInAfrica - Sustainable intensification of food production through resilient
farming systems in West & North Africa.
Esta posição de investigação centra-se na agricultura de intensificação sustentável e,
particularmente, na recolha de dados, avaliação e monitorização em relação aos contextos
socioeconómicos e de governança associados aos sistemas agroalimentares africanos e na
análise das cadeias de valor dos produtos agroalimentares.
Mais informações e inscrições aqui.

Portuguese Economic Journal
PEJ Talk | "Gravity equations and
machine learning in econometrics",
com João Santos Silva
O Professor João Santos Silva é licenciado
e mestre pelo ISEG. Também foi professor
no ISEG (departamento de Matemática)
durante muitos anos, tendo sido vicepresidente do Conselho Científico da
escola, além de outros cargos no
Departamento de Matemática e Cemapre.
É,
atualmente,
o
presidente
do
Departamento
de
Economia
na
Universidade de Surrey.
Newsletter de maio
Aceda aqui à atualização do Portuguese
Economy Data Report aqui.

Newsletter 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 #190 do CSG:

Alumni de sucesso em destaque
Manuel Beja é o novo presidente da TAP
Manuel Beja é licenciado em MAEG pelo ISEG. Em 2006,
Manuel B
 eja deixou-nos o seu depoimento: "O ISEG é uma
escola diversa e plural, que expõe os seus alunos a ideias de
diferentes escolas de pensamento económico, numa saudável
variedade. A vida no ISEG é rica para lá do estritamente
académico. Criei no ISEG boa parte das amizades de hoje e
aumentei a cultura da participação cívica. Em suma, não hesito
em recomendar a licenciatura de MAEG e o ISEG a quem
goste muito de Matemática (indispensável gostar!) mas que
não goste apenas de Matemática, e tenha interesses mais
largos."
Saiba mais aqui.

Miguel Sousa com novo podcast de desporto
Miguel Sousa, mestre em Marketing pelo ISEG, lançou o
podcast “Amor à Camisola” com o amigo David Coelho. “O
futebol é a modalidade mais popular, mas a nossa é ideia
mudar um pouco esse paradigma”, refere.
Saiba mais aqui e ouça aqui o podcast no Spotify.

Bernardo Falcão é finalista do Prémio Primus Inter
Pares
O nosso antigo aluno de Gestão, Bernando Falcão, é um dos
cinco finalistas desta edição do Prémio Primus Inter Pares. O
Prémio Primus Inter Pares é uma iniciativa do Banco
Santander em Portugal e do Jornal Expresso, cujo objetivo é
contribuir para o desenvolvimento de uma cultura de rigor, de
profissionalismo e de excelência na gestão de empresas,
através da concessão de oportunidades privilegiadas para
formação académica complementar.
Os três vencedores serão revelados em breve numa Gala
destinada à entrega dos prémios e poderão escolher um MBA
(Master in Business Administration) no IE Business School em
Madrid ou, em Portugal, o ISEG, a Universidade Católica ou a
Nova SBE. Boa sorte, Bernardo!
Saiba mais aqui.

BOM FIM-DE-SEMANA!

Este email foi enviado para
diogoalmeida@iseg.ulisboa.pt
Remover Subscrição

