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"We did it again: O Master in Finance do ISEG é dos
melhores do mundo

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.

O Financial Times (FT) destaca-nos, uma vez mais, como
um dos melhores mestrados em finanças do mundo (35º).
Por trás, está um trabalho constante, uma busca de
excelência em contínuo, fazer mais e de melhor forma, com
os meios que temos e que fazemos com que contem muito.
Mas o que diz o ranking sobre nós?
Na tabela dos melhores do mundo, o FT destaca o impacto
que o mestrado em finanças do ISEG tem na carreira dos
nossos graduados. Desde logo, na primeira posição a nível
nacional, em oitavo lugar no mundo, e à frente de escolas
mais cimeiras neste ranking, no valor retirado pelos nossos
graduados e na rápida recuperação do investimento
financeiro no mestrado. A reforçar, os nossos graduados
vêem os seus rendimentos subir significativamente, num
espaço de 3 anos após a conclusão, em cerca de 77%,
colocando-os na quinta posição mundial, e, mais uma vez,
no topo nacional. Também na empregabilidade nos
colocamos no topo da tabela, com 100% dos graduados
empregados na janela dos 3 meses seguintes à conclusão
do mestrado. Assim, não será estranho que os serviços de
carreira do ISEG obtenham o ranking mais elevado, entre as
escolas nacionais. O corolário desta avaliação aponta para
a nossa 12ª posição na tabela mundial no que concerne a
progressão na carreira.

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

Temos, também, nos resultados desta avaliação, uma
posição relevante no que concerne à diversidade de género.
Entre os estudantes do mestrado destacamo-nos na quase
paridade de homens e mulheres, com a melhor posição
nacional. No Board, as mulheres representam mais de 50%.
O que esta classificação do FT também deixa perceber, já
na nossa segunda inclusão entre os melhores do mundo, é
o trabalho contínuo, de passadas seguras, que os
professores e os coordenadores do mestrado têm feito ao
longo dos anos, e que aqui nos faz chegar. O João Duque, a
Raquel Gaspar e eu próprio trabalhamos sobre uma base
segura e uma história de dinamismo e melhoria de que
fazem parte a nossa Dean, a Clara Raposo, e a Teresa
Garcia.

Esta distinção do mestrado em finanças é, também, o
reflexo de uma visão ambiciosa do ISEG, com toda a escola
inspirada pela nossa liderança, pela colaboração das
organizações com quem nos envolvemos, e pelos desafios
de uma nova lógica mais sustentável, mais revolucionária
tecnologicamente e mais incerta. Saímos da segurança e
timidez do “old way” para nos apresentarmos de forma mais
expansiva a todos os stakeholders. Desafiamo-nos todos,
alunos e docentes, a inovar e a chamar para nós a atenção,
quando sabemos que aportamos valor, sem falsa modéstia
ou pudor.
Esta posição no ranking do FT diz, especialmente, que
somos uma escola séria, de trabalho, de competências, de
esforço e superação. Os nossos alunos somam
reconhecimentos durante o percurso académico, em
competições internacionais, e após, na sua carreira
profissional, com merecido protagonismo. Os nossos
docentes investem, com igual brio, em produzir investigação
relevante e em assegurar lecionação da melhor qualidade.
O pessoal não docente responde, com entusiasmo, aos
desafios de uma business school de gabarito mundial. Os
nossos boards e conselhos projetam e suportam esse
esforço em Portugal e no mundo.
Da nossa parte, coordenação do mestrado, fica o
compromisso com a melhoria científica e pedagógica e com
a inovação. Jamais cruzar os braços.
Parabéns a todos os alunos (passados, correntes e futuros)
do Master in Finance do ISEG; ao ISEG; à sua Presidência;
a todos os docentes, em especial os que fazem parte do
nosso mestrado; a todo o pessoal não docente; e, se nos
permitem, à coordenação do mestrado.
Obrigado a todos."

ISEG em força nos rankings do Financial
Times 2021
 Mestrado em Finanças do ISEG classifica-se na posição 35 do mundo, sendo a
O
escola portuguesa que proporciona os maiores aumentos salariais aos graduados e
que apresenta a melhor relação custo-benefício
O ISEG volta assim a marcar presença nos rankings do Financial Times, o ranking
internacional mais relevante para as Business Schools. Esta é a segunda vez que o ISEG
integra estes rankings depois de se ter estreado no ano passado.
De acordo com a presidente ISEG, Clara Raposo, “é fantástico ver o reconhecimento
internacional da enorme qualidade do nosso programa. O ISEG está de parabéns”. Ainda
assim, acrescenta, “a estreia nos rankings FT em 2020 foi um momento de especial orgulho
para o ISEG e não se tratou de um acaso – cá estamos de novo!”. “Continuamos o nosso
trabalho incansável para garantir que atraímos os melhores alunos, em Portugal e no mundo,
e que os preparamos para serem sábios no comando da economia do futuro. Sempre com
arrojo e muita originalidade”, conclui.

À semelhança de 2020, esta edição dos rankings contempla 55 escolas, classificadas de
acordo com as suas pontuações em 17 indicadores distintos.

Fica uma palavra de especial apreço e parabéns aos coordenadores do Mestrado Finance,
Professores João Duque, Raquel Gaspar e Tiago Gonçalves.

Os media deram destaque à presença do ISEG nos Rankings do Financial Times:

Nesta edição da Newsletter celebramos a presença do ISEG nos Rankings do Financial Times
2021 com o Master in Finance no #35 mundial. Destacamos ainda o Prémio Human Resources
Personalidade do Ano ao nosso ex-aluno e professor catedrático convidado, Paulo Macedo,
atribuído em cerimónia em que o ISEG também foi premiado como melhor Estabelecimento de
Ensino. Damos a a conhecer o novo programa executivo em Strategic Management Innovation,
e ainda as novidades de research dos nossos alunos.
Neste número têm a palavra: António Goucha Soares, Carlos Bastardo, Clara Raposo,
Francisco Louçã, Helena Amaral Neto, Helena Faria, João Duque, João Estêvão, João
Ferreira do Amaral, José Veríssimo, Manuel Mira Godinho, Paulo Macedo, Paulo Trigo
Pereira, Ricardo Cabral, Sandra Maximiano e Vera Barros.

Fundos europeus estão a chegar?
>> Ricardo Cabral refere no Público que “é melhor esperar sentado por
novas regras orçamentais europeias, simétricas, que limitem a
austeridade…”.

>> Em entrevista à Agência Lusa, publicada na Visão, João Estêvão
defende importância das remessas para a economia de Cabo Verde e
considera que o Estado poderia fomentar a canalização dessas verbas
para os mercados de capitais interno.
>> Helena Faria convidada convidada do JE editors Talks sobre a
transformação do mercado de trabalho.
>> Carlos Bastardo afirma no Negócios que “a economia deve ter
fundações resistentes e consolidadas, para não estar apenas
dependente dos ventos favoráveis internacionais”.
>> Francisco Louçã refere no Expresso que “a virulência de Bolsonaro
contra a Rede Globo, que tinha acompanhado com simpatia a sua
eleição em 2018, é um sinal da mudança de maré”.
>> Em artigo escrito para o Expresso, João Duque questiona: “No atual
Governo existe um Ministério do Mar? Em caso afirmativo, qual o nome
do ministro do Mar?”.
>> Artigo de Sandra Maximiano sobre o controlo das emoções dos
jogadores de futebol, no Expresso.
>> Comentários de Francisco Louçã, no Expresso, à presidência
portuguesa do Conselho da União Europeia.
>> Em entrevista à Lusa, publicada no Notícias ao Minuto, António
Goucha Soares considera que “ainda é cedo” para saber se o Brexit foi
bom ou se foi mau”.
>> Artigo de Helena Amaral Neto: “Ferrari – da Fórmula 1 à passarela”,
na Executive Digest.
>> Em entrevista à revista Sábado, Clara Raposo espera que o próximo
ano letivo permita um "progressivo regresso a uma vida em 3D".

>> Clara Raposo dá conselhos aos estudantes, na Sábado.

>> Paulo Trigo Pereira convidado pela Rádio Renascença para
comentar a saúde da democracia portuguesa.
>> João Ferreira do Amaral e Vera Barros no podcast Tempestade
Perfeita da Rádio Observador sobre a aprovação do PRR e a
dependência que a economia portuguesa terá ou não dos fundos
europeus.
>> João Duque ouvido no Fórum TSF sobre o Plano de Recuperação e
Resiliência.
>> Análise de Francisco Louçã, na SIC Notícias, às novas restrições
impostas na Área Metropolitana de Lisboa, à auditoria ao envio de
dados de ativistas, ao plano de recuperação português, ao vídeo que
gerou polémica na TAP e ao centro do SEF na prisão de Caxias.

Alumnus do ISEG, Paulo Macedo, é a
Personalidade do Ano em cerimónia em
que o ISEG também é premiado
Paulo Macedo, CEO da CGD, ex-aluno do ISEG e professor convidado, foi distinguido com
o Prémio Personalidade do Ano 2021 pela Revista Human Resources Portugal em cerimónia
que teve lugar no dia 17 de junho.
Saiba mais aqui.

Nessa mesma cerimónia, também o ISEG recebeu o Prémio Human Resources 2021,
como a faculdade que apresenta as melhores ações e soluções de Formação nas áreas de
Cultura Organizacional e Gestão de Pessoas. O professor José Veríssimo, Vice-Presidente
do ISEG, representou-nos entre os vencedores da noite.
Saiba mais aqui.

Assista à entrega do prémio ao ISEG aqui [minuto 10:51] e continue até ao fim!

!NOVO! Programa Executivo:
Strategic Management & Innovation
O programa 'Strategic Management & Innovation' consiste numa experiência
profundamente inovadora de imersão no conhecimento e práticas de planeamento
estratégico. Dirigido a todos os profissionais que pretendam dominar os conceitos de
estratégia, inovação e criação de valor, nomeadamente gestores, executivos, engenheiros,
empreendedores e consultores.
O curso realiza-se de 15 de outubro a 12 de novembro de 2021.
Mais informações e candidaturas aqui.

Fique a par das novidades de Research
1.º Encontro Anual do European
Journal of Management Studies no
ISEG
No dia 8 de julho, realiza-se no ISEG o 1º
Encontro Anual do European Journal of
Management Studies (EJMS). O EJMS é
uma revista científica do ISEG, publicada
pela Emerald.
Participação gratuita, sujeita
inscrição. Vagas limitadas.

a

Download do programa aqui.
informações e inscrições aqui.

préMais

Portuguese Economic Journal
Novo post no blog Portuguese Economy
Research Report - o blog do PEJ dedicado
à divulgação de investigação sobre a
economia portuguesa: Quest for riches and
the colonization of the “New World”, por
Leticia Arroyo Abad e Nuno Palma.
Saiba mais 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 #191 do CSG.

A Marca Portugal, sob o olhar de Manuel Mira Godinho
Artigo de Manuel Mira Godinho, “Portugal:
uma ideia com que futuro?”, publicado na
revista Cadernos de Economia dedicado
ao tema “A Marca Portugal”.
Saiba mais aqui.

Alunos do ISEG apurados para a 2.ª volta
do Global Management Challenge
Parabéns às duas equipas do ISEG apuradas para a 2ª etapa do Global Management
Challenge (GMC), as equipas ISEG/IDEFE/OH JOVENS! e ISEG/MIM/MASTER 5.
A 1ª etapa desta competição decorreu durante o mês de maio com a participação de 332
equipas. Neste momento, continuam em prova 54 equipas, nomeadamente as duas equipas
do ISEG de que nos orgulhamos, que em Setembro irão disputar um lugar na final nacional,
agendada para novembro.
Saiba mais aqui.

É Tempo de Celebrar as nossas Open
Minds no FT
O sucesso do ISEG e do seu Master in Finance deve-se, certamente, a um trabalho de toda
a escola, a um trabalho de equipa!
É a estes magníficos Mestres em Finance de 2018 que agradecemos esta distinção.
Muitas saudades deste grupo, de cada um(a)! Aqui fica uma foto da inesquecível viagem a
Frankfurt. Muito orgulho nos nossos Alumni.

O espírito colaborativo, o rigor e a boa disposição para o trabalho e para a vida que os
nossos graduados revelam, são resultado também da vontade do conhecimento e da
dedicação do nosso staff profissional e dos nossos professores, que estão de parabéns.

Os bons momentos devem ser celebrados e foi isso mesmo que juntou recentemente os
coordenadores do Mestrado em Finance e a Presidente do ISEG: um almoço para celebrar e
fazer planos para melhorar sempre. Que em breve possamos celebrar TODOS juntos,
Alumni, Estudantes, Funcionários, Professores e Amigos.Os nossos sucessos são
dedicados aos estudantes do ISEG. Open Minds. Grab The Future!

BOM FIM-DE-SEMANA!
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