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MENSAGEM DO SECRETÁRIO-GERAL DA ONU AO
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.

"Estimados amigos,
Neste dia especial, gostaria de dar os parabéns à direção,
ao corpo docente e aos antigos e atuais alunos do ISEG
pelos seus 110 anos de existência.
Sendo a primeira escola de economia e de gestão do país,
o ISEG formou economistas e gestores com perfis muito
diversos, que moldaram o setor público e privado, tanto em
Portugal como em outros países.
Hoje, mais do que nunca, esta formação é essencial para
preparar as novas gerações a lidar com os muitos desafios
globais - climáticos e ambientais, de saúde e sociais - que
enfrentamos.

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

A Covid-19 não expôs apenas as desigualdades e as
vulnerabilidades que alimentam a instabilidade e a agitação
social. Infelizmente, também as acentuou.
A pandemia evidenciou os limites do desenvolvimento
alcançado à custa do meio ambiente e da justiça social.
Isto requer uma recuperação da Covid-19 com foco na
transição energética e na criação de empregos verdes.

Saúdo os esforços empreendidos pelo ISEG no ensino e na
investigação sobre desenvolvimento sustentável e aplaudo
a promoção que tem vindo a fazer da Agenda 2030.
Precisamos dos jovens para enfrentar todos estes desafios.
Precisamos do seu espírito inovador e da sua energia.
Conto com a contribuição de todos vós e do ISEG para a
construção de uma sociedade mais justa, igualitária e
sustentável, em Portugal e no mundo.
Muito obrigado."
Veja aqui a mensagem em vídeo do Secretário-Geral da
ONU:

ISEG celebra 110 anos
Não perca o número especial da nossa newsletter no dia 3 de junho com a cobertura
detalhada do nosso supercentenário celebrado nos dias 20, 23 e 24 de maio.
Reveja as transmissões feitas:
Dia 20 de maio
Concerto "100 anos de Astor Piazzolla"

Dia 23 de maio
Concerto com Dino d'Santiago

Dia 24 de maio
Concerto da Banda da Força Aérea e Sessão Solene do Ano Letivo 2020-2021

Professor João Peixoto recebido pelo
Presidente da República
O Professor João Peixoto, sociólogo e vice-presidente do ISEG, foi recebido na passada
terça-feira, dia 25 de maio, no Palácio de Belém pelo Presidente da República, Marcelo
Rebelo de Sousa.
Na audiência foram debatidos temas relacionados com as migrações e demografia.

Também a Professora Clara Raposo, economista e presidente do ISEG, foi ouvida
pelo Presidente da República no dia 6 de abril.

Nesta edição, relembramos as transmissões dos eventos que assinalaram o 110.º aniversário do
ISEG e assinalamos a audiência do Professor João Peixoto com o Presidente da
República. Recordamos ainda o programa de mentoring da Alumni Económicas cujas inscrições
terminam hoje e damos nota da cobertura dos media ao Índice de Confiança do ISEG relativo ao
mês de abril.
Neste número têm a palavra: Alexandre Abreu, António Garcia Pereira, Clara Raposo,
Francisco Louçã, Helena Amaral Neto, Joana Pais, João Duque, João Ferreira do Amaral,
Joaquim Miranda Sarmento, José Dias Lopes, Luís Nazaré, Nuno Crato, Ricardo Cabral,
Sandra Maximiano, Sara Falcão Casaca e Vítor Gonçalves.

A Gestão ao serviço do Interesse Público?
>> João Duque refere no Expresso que “os investidores em criptoativos
devem perceber muito bem que o valor intrínseco desses ativos é zero”.
>> Francisco Louçã escreve no Expresso que “Chegou a hora da
vingança das empresas de saúde”.
>> Em artigo escrito para o Público, Ricardo Cabral tece considerações
acerca do testemunho do antigo Governador do Banco de Portugal,
Carlos Costa, na Comissão de Inquérito Parlamentar sobre o Novo
Banco.
>> Opinião de Alexandre Abreu sobre a situação em Ceuta, no
Expresso.
>> Joaquim Miranda Sarmento declara no ECO que o contrato de
venda do Novo Banco ao fundo Lone Star lesa interesses dos
contribuintes e do Estado.
>> Clara Raposo participou na conferência “Trabalho, esse lugar
estranho”, organizada para assinalar o segundo aniversário da revista
Pessoas, e apelou aos principais empregadores de alunos do ISEG que
continuem a investir na sua formação contínua.
>> No Expresso, Francisco Louçã questiona sobre o Novo Banco:
“Será que se chegou tarde, quando a podridão já tinha contaminado as
outras frutas, ou será que se tirou a maçã bichosa a tempo?”.
>> Clara Raposo revelou no jornal ECO que o ISEG aumentou
resultados e número de candidatos estrangeiros durante a pandemia.
>> “Boa gestão ao serviço do interesse público – é o que os cidadãos
esperam”, afirma Luís Nazaré, no Negócios.
>> Sara Falcão Casaca, professora do ISEG e coordenadora do projeto
Os Benefícios Sociais e Económicos da Igualdade Salarial entre
Mulheres e Homens, refere no Expresso que “o que mais pesa na
componente explicada do diferencial salarial por hora entre homens e
mulheres (…) é o sector de atividade”.
>> Opinião de Sandra Maximiano, no Expresso, sobre a Raspadinha
do Património, colocada à venda no dia 18 de maio.
>> Clara Raposo explica ao Expresso a importância do Global
Management Challenge e ISEG Management Challenge, competições
de simulação de gestão desenvolvidas em parceria com a SDG.
>> Comentários de José Dias Lopes e Antónia Correia sobre o Turismo
e a revisão da nova estratégia industrial para a Europa, no Jornal
Económico.
>> Ricardo Cabral defende que “qualquer cliente do Novo Banco, se
hipoteticamente em divergência ou com o BES ou com o Novo Banco,
deveria ter direito a processá-lo nos termos da lei”, no Jornal Público.
>> Segundo Francisco Louçã, no Expresso, “o primeiro-ministro ganha
em todos os tabuleiros da convenção das direitas”.
>> Opinião de António Garcia Pereira sobre o caso da TAP, no
Notícias Online: “Um manto de silêncio sobre ameaças, mentiras e
incompetências”.
>> Obras marcantes na vida de Alexandre Abreu assinaladas na
revista Prima.
>> Joana Pais escreve para a Executive Digest sobre o “paradoxo da
escolha” e a dificuldade na tomada de decisões devido à complexidade
do mundo em que vivemos.
>> O Imagens de Marca assinala os 110 anos do ISEG com uma
entrevista à presidente da escola, Clara Raposo.
>> Artigo de Helena Amaral Neto na Revista Executive Digest sobre o
mercado do luxo, que se tornou “mais abrangente, resultado da
globalização da distribuição e democratização das marcas”.
>> Os benefícios do ensino pré-escolar, segundo Nuno Crato, no
podcast Nota20, da Rádio Observador.
>> Opinião de João Ferreira do Amaral, no podcast Tempestade
Perfeita, da Rádio Observador, dedicado à demografia.
>> Comentários de Francisco Louçã, na SIC Notícias, sobre a crise
entre Espanha e Marrocos e a trégua entre Israel e o Hamas.
>> A análise de Francisco Louçã ao Fundo de Resolução e o Novo
Banco, na SIC Notícias.

Índice ISEG
O Índice de Confiança de abril, apurado
pelo Grupo de Análise Económica do
ISEG, foi citado nos meios de
comunicação.
O Professor Vítor
comentário na RTP.

Gonçalves
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o

Fique a par das novidades de Research
Portuguese Economy Journal
Novos posts no blog Portuguese Economy Research Report - o blog do PEJ dedicado à
divulgação de investigação sobre a economia portuguesa:

“Public-private partnerships
in health care services”, por
Diogo C. Ferreira e Rui C.
Marques

“Motorways, urban growth,
and suburbanization”, por
Bruno T. Rocha, Patrícia C.
Melo, Nuno Afonso e João
de Abreu e Silva

“Indebtedness in export-led
SMEs”, por João M. Pinto e
Cátia S. Silva

Newsletter #187 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 #187.

Alumni Económicas
Programa de Mentoring | Inscrições terminam hoje
Se és:
- Finalista de Licenciatura
- Finalista de Mestrado ou Pós-Graduação
- Antigo aluno do ISEG, com menos de 5 anos de experiência profissional
e ainda não te inscreveste no programa, preenche já o formulário de inscrição para mentees.
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.
Mais informações aqui.

Diferentes talentos @ ISEG
Estudar no ISEG é muito mais do que
receber formação em economia e gestão.
O nosso aluno do Mestrado em Finance,
licenciado em Gestão também no ISEG,
Vicente Tigre Avelar é mais uma prova de
que somos de facto uma escola de
diferentes talentos.
O gosto pelo desporto, e particularmente
pelo Basquetebol, desde os cinco anos de
idade, altura em que começou a jogar esta
modalidade, levou-o a ingressar na equipa
de basquetebol masculina da AEISEG.
Chegou ao Top 8 Nacional em duas
épocas consecutivas e tem um espaço de
opinião no site Bola na Rede. Leia aqui o
seu balanço sobre a época de 2020-2021
da NBA.

Ana Garcia Martins aka A Pipoca Mais
Doce, antiga aluna da Pós-Graduação em
Marketing Management, acaba de ser
distinguida pela revista Executiva e pela
Marktest.
No estudo da Executiva foi considerada
uma das 25 mulheres mais influentes de
Portugal em 2020, numa lista com cerca
de 200 mulheres, de várias áreas
profissionais. Também a Marktest incluiu a
nossa Pipoca Mais Doce na lista das
Figuras Públicas e Digital Influencers de
2021 com maior notoriedade.
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