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MENSAGEM DE SUA EXCELÊNCIA O PRESIDENTE DA
REPÚBLICA POR OCASIÃO DOS 110 ANOS DO 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.

Assinalando o supercentenário do ISEG, o Presidente da
República enviou uma video-mensagem àquela que é a
primeira faculdade de Economia e Gestão Portuguesa, com
raízes que remontam ao século XVIII.

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

110 anos em palavras com impacto
Assista ao Discurso da Presidente do ISEG,
Professora Clara Raposo.

O Presidente do Conselho de Escola,
Professor Vítor Constâncio, analisou a
evolução do ISEG e da ciência económica,
dos primórdios até hoje.

O Dia do Antigo Aluno foi assinalado pelo
Dr. Horácio Negrão, Presidente da Alumni
Económicas:

O Secretário-Geral das Nações Unidas,
Engenheiro António Guterres, assinalou o
papel desempenhado pelo ISEG na
atualidade.

Coube ao Presidente da AEISEG, Dr.
Gonçalo Lopes, dar voz aos estudantes.

O Magnífico Reitor da Universidade de
Lisboa, Professor António Cruz Serra,
deixou o seu testemunho.

O Saber ocupa o melhor lugar
Não perca a Lição de Sapiência, proferida pela Professora Sara Falcão Casaca:

O ISEG agradece
Bolsas Otelinda e Carlos Silveira
Agradecemos aos ex-alunos Carlos e
Otelinda Silveira a generosidade para
com os melhores alunos que ingressam
nos mestrados. O prémio foi entregue
pelo Professor João Peixoto.

Caixa Geral de Depósitos
A CGD acompanha a par e passo a vida do ISEG e dos seus estudantes. Agradecemos a
presença ilustre do Presidente da Comissão Executiva, Dr. Paulo Moita de Macedo,
também ex-aluno e professor convidado.

KPMG
A KPMG, membro da Fundação Económicas, premeia os melhores alunos que entram nas
licenciaturas ISEG. Agradecemos a presença e o empenho do seu Vice-Presidente, Dr. Vítor
Cunha Ribeirinho.

EY
A EY associa-se a um conjunto de licenciaturas e mestrados do ISEG e aqui aplaudimos esta
nova parceria e a presença da Dra. Andreia Reis, Head of Talent Attraction and Acquisition.

Associação Mutualista Montepio
A Associação Mutualista Montepio premeia os cursos na área de Finanças e marcou
presença o seu administrador, Dr. Carlos Beato, a quem agradecemos.

Banco FINANTIA
O Banco FINANTIA, fundado pelo nosso ex-aluno e atual Chairman, Dr. António Guerreiro,
também premeia os melhores – obrigado!

IAPMEI
O IAPMEI fez-se representar pelo seu Presidente, Dr. Francisco Sá, a quem agradecemos
este apoio.

Willis Towers Watson
A Dra. Joana Valentim, Associate Director da WTW entregou os prémios, que agradecemos.

Rómulo Ismael Rodrigues
Os melhores alunos da unidade
curricular Derivatives do Master’s in
Finance foram também premiados. O
prémio foi entregue pelo Professor
João Duque.

Jornal Económico
O Jornal Económico merece também o
nosso reconhecimento pelo prémio
atribuído a um estudante que não pôde
comparecer.

AEISEG
A Associação de Estudantes também apoia os nossos alunos e o seu presidente, Gonçalo
Lopes, fez entrega do prémio.

Veja aqui a entrega de todos os prémios:

Obrigada, Força Aérea Portuguesa!
A festa não estaria completa sem a colaboração e presença do Comandante da Academia da
Força Aérea, General Paulo Mateus.

A Banda de Música da Força Aérea presenteou-nos com um concerto que fica na memória do
ISEG:

Os melhores professores
A avaliação pelos estudantes do desempenho pedagógico no ano letivo 2019-20 determinou a
atribuição do Prémio de Melhor Docente à Professora Ana Neto e ao Professor José Veríssimo
(nas categorias de “Grandes” e “Pequenos” números, respetivamente).

Receberam menções honrosas os Professores Francisco Nunes, José Zorro Mendes,
Ricardo Rodrigues e Carlos Santos, que não pôde estar presente.

Ao serviço do ISEG
Foram homenageados com um sentido aplauso os professores e funcionários que se
aposentaram. Estiveram presentes os professores Vítor Corado Simões, Susana Santos,
Maria de Lourdes Centeno, José Alves da Cunha, João Dias, Carlos Bastien Raposo e Ana
Bela Nunes.

Recebemos, calorosamente, os novos professores auxiliares auxiliares. Receberam epitógio e
insígnias Ricardo Rodrigues, Ricardo Cabral, Ricardo Belchior, Maria del Pilar Mosquera,
José Novais dos Santos e João Tovar Jalles. Não puderam estar presentes os professores
Álvaro Rocha, Filipe Rodrigues, João Afonso Bastos, Pierre Hoonhout e Victor Barros.

Foram entregues os diplomas de agregação aos professores Ricardo Cabral, Mário Romão,
Maria Cristina Baptista e Inês Fonseca Pinto. Não puderam comparecer Armando Garcia
Pires e Joaquim Miranda e Sarmento.

Nesta edição especial de aniversário dos 110 anos do ISEG fazemos a cobertura detalhada do
nosso supercentenário celebrado nos dias 20, 23 e 24 de maio.
Neste número têm a palavra: Alexandre Abreu, António Afonso, António Garcia Pereira,
António Silva, Carolina Afonso, Clara Raposo, Filomena Ferreira, Francisco Louçã,
Francisco Nunes, Joana Santos Silva, João Duque, Jorge Gomes, Luís Cardoso, Luís Mah,
Manuel Ennes Ferreira, Maria Rosa Borges, Paulo Trigo Pereira, Ricardo Cabral e Vítor
Constâncio.

Venham mais 110!
>> Francisco Louçã comenta “desastre da Champions”, no Expresso.

>> Opinião de Alexandre Abreu sobre a convenção do Movimento
Europa e Liberdade, no Expresso.

>> Segundo Paulo Trigo Pereira, no Observador, “em Pedrogão ou no
SEF a questão é a mesma. O problema essencial não resulta de más
leis, ainda que possam ser melhoradas, mas da forma como cada um
assume, ou não, as suas responsabilidades”.

>> Crónica de João Duque no Expresso sobre os rankings das escolas.

>> Opinião de Maria Rosa Borges sobre os efeitos do controlo da
pandemia, no Jornal Económico.

>> Comentários de Ricardo Cabral ao acórdão do Tribunal
Constitucional da Alemanha sobre a legalidade do programa de compra
de ativos do setor público do BCE, no Público.

>> Declarações de Vítor Constâncio sobre as recessões económicas
atravessadas pelo país, nos 18 anos do Jornal de Negócios.

>> Reflexão de Joana Santos Silva sobre a utilização do diminutivo
“inho”, no Jornal Económico.

>> João Duque defende prolongamento dos “apoios artificiais aos
setores mais afetados”, no Jornal Económico.

>> Manuel Ennes Ferreira questiona no Expresso: “Fim de ciclo em
Angola? O que fazer com as eleições do próximo ano?”

>> Francisco Louçã escreve no Expresso sobre “a economia do susto”.

>> Artigo de António Garcia Pereira, intitulado “Como se devem tratar
os André Ventura desta terra: a Família Coxi, um exemplo de
dignidade!”, no Notícias Online.

>> Joana Santos Silva refere na Executive Digest que no último ano
estivemos focados no coronavírus, mas lembra que “há muito que
Portugal vive com outra pandemia – a VIH/SIDA”, apresentando-se
neste momento como um dos países da Europa com maior número de
diagnósticos novos, pelo que “urge voltar a educar a respeito do VIH em
Portugal”.

>> António Afonso entrevistado pela Exame sobre a influência da
dimensão do Estado nos efeitos da corrupção.

>> Artigo de Sara Vides e Jorge Gomes sobre recrutamento e seleção
online, na RH Magazine.

>> Artigo de João Duque sobre as cripto-moedas publicado na
Executive Digest.

>> Joana Santos Silva convidada para business breakfast da Executive
Digest sobre o ensino de executivos.

>> Luís Cardoso entrevistado pela Executive Digest sobre inovação e
liderança.

>> António Silva, investigador do SOCIUS, ouvido pela Antena 1 sobre
a final da Liga dos Campeões no Porto.

>> Luís Mah explica à Antena 1 os motivos do aumento do limite de
filhos imposto pela China aos casais, que passa de 2 para 3 filhos.

>> Os desafios do comércio online segundo Carolina Afonso, no Jornal
Económico.

>> Comentários de João Duque ao aumento do défice, na SIC Notícias.

Os 110 anos do ISEG em destaque na
imprensa
Antena 2 (20 e 21 de maio)
Assinalando o aniversário do ISEG e a parceria cultural, a Antena 2 entrevistou os
Professores Clara Raposo e Francisco Nunes e a Dra. Filomena Ferreira no Império dos
Sentidos, no dia 21 de maio. Pode ouvir AQUI a emissão a partir de 1:32:00:

E recorde aqui o concerto "100 Anos de Piazzolla" transmitido em direto a 20 de maio do
Auditório CGD do ISEG:

Imagens de Marca (22 de maio)
Cristina Amaro no programa Imagens de Marca na SIC Notícias, no dia 22 de maio,
assinalou o aniversário do ISEG e a entrevista à sua presidente.
Veja aqui o programa, mesmo no final:

E a entrevista de Clara Raposo:

ECO (23 de maio)
Pedro Sousa Carvalho, jornalista e ex-aluno do ISEG, entrevistou a Presidente do ISEG.
por ocasião dos 110 Anos do ISEG. Leia AQUI a entrevista ou veja a gravação:

Diário de Notícias (30 de maio)
Também o Diário de Notícias marcou o supercentenário do ISEG com uma entrevista a Clara
Raposo. Veja AQUI:

"O ISEG é uma escola de debate,
bastante politizada também, mas
politizada de todas as frentes"

Alumni com talentos invulgares
No ISEG formam-se economistas e gestores – que também se formam enquanto pessoas.
Todos diferentes, todos iguais. E voltam sempre.

Joana Aguiar, a atriz do momento
Recém-Licenciada em Gestão pelo ISEG, Joana Aguiar voltou para partilhar a sua
experiência num espaço “de liberdade” em que se formam economistas e gestores “sem
medo do futuro”:

Obrigada, Joana, pela generosidade e por abrilhantar estes dias.

Carlos "Kajó" Soares, entre a Banca e a Música
Licenciado e MBA pelo ISEG, Carlos Soares divide o seu tempo entre a paixão pela banca e
a paixão pela música. E voltou para nos acompanhar neste caminho. Obrigada!

E as estrelas são os Estudantes
A presidente do ISEG distinguiu com a “Dean’s List” os finalistas da licenciatura que
completaram o 2º ano com média de 16 valores. E o palco encheu-se de vida!

Fechámos as celebrações com chave de ouro: os outros talentos dos nossos estudantes,
que andam a par do gosto pela Gestão e pela Economia. Não perca a atuação maravilhosa
da Tuna Económicas.

Música do mundo no ISEG
Recordar é mesmo viver duas vezes. Dino d’Santiago homenageou o ISEG (e até o seu
sogro, ex-aluno!) com portugalidade que extravasa fronteiras.

Cidadãos do mundo, bem vindos ao ISEG! Reveja aqui o concerto One Love:

BOM FIM-DE-SEMANA!
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