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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!

"Esta semana, seguindo o protocolo das autoridades de
saúde, decorreu o primeiro encontro anual do jornal
científico da escola em gestão, o European Journal of
Management Studies. Foi um momento de comemorar o
trabalho científico nesta área científica realizado pelo ISEG
e o seu centro de investigação respetivo, o Advance/CSG.   
 
Este jornal tem já 28 anos de publicação ininterrupta, ou
seja, desde 1993. Como no início, mantém a sua política
editorial no ISEG. Contudo, a sua publicação é feita agora
pela prestigiada editora científica Emerald, o que demonstra
a qualidade do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido. 
 
Tal como o próprio ISEG, o jornal já teve vários outros
nomes. Já se chamou Estudos de Gestão e também
Portuguese Journal of Management Studies. A sua
designação atual descreve a sua realidade de receber
propostas de artigos e ter leitores fora do nosso país.

É um jornal rigoroso em termos de argumentação e
metodologia, que, contudo, é pluralista e interdisciplinar nos
seus conteúdos, tal como alinhado com a cultura desta
escola. Nós não estamos constrangidos por sistemas de
validade locais como paradigmas ou epistemes. Antes
encorajamos novas ideias, métodos, analises e
argumentos.  
 
Uma revista científica é uma comunidade de investigação,
com os seus editores-em-chefe (do inglês editor-in-chief
comum em publicações científicas), editores associados,
editor administrativo, mas também e sobretudo os seus
autores que nos enviam propostas, os referees que muito
nos ajudam a avaliar a qualidade das submissões e a
melhorar os artigos que publicamos, e os seus leitores
espalhados por vários países. O primeiro encontro anual do
jornal celebrou toda esta comunidade. Vários trabalhos
científicos foram apresentados, discutidos e potencialmente
melhorados. O meu desejo é o de estes encontros anuais
se continuarem a organizar todos os anos, mesmo quando
eu deixar de dirigir o jornal."

ADN de excelência do ISEG em destaque
no IMAGENS DE MARCA, SIC Notícias

O ISEG comemorou em maio 110 anos, ao longo dos quais teve um papel notável na
formação de grandes economistas e gestores deste país. No ano do “supercentenário” desta
escola, marcado pela mudança de identidade de marca e uma nova campanha de
publicidade “Open Minds. Grab the Future”, o Imagens de Marca da SIC Notícias veio ao
ISEG conhecer a nova estratégia da escola.  
 
Assista ao programa em que o jornalista Marco Silva entrevista a Presidente da escola,
professora Clara Raposo, e dois antigos alunos do ISEG, Madalena Cascais Tomé
(Presidente Executiva da SIBS) e Pedro Castro e Almeida (Presidente Executivo do
Banco Santander Portugal).
 
Assista ao programa aqui:

Nesta edição da Newsletter destacamos a síntese de conjuntura de junho, a presença do ISEG
no programa Imagens de Marca da SIC Notícias, o próximo webinar sobre o programa ISEG
MBA, e ainda as novidades de research, dos nossos alunos e antigos alunos. 
Neste número têm a palavra: Carlos Manuel Oliveira, Clara Raposo, Francisco Louçã,
Jesualdo Fernandes, Joana Santos Silva, João Duque, João Ferreira do Amaral, Luís
Nazaré, Madalena Cascais Tomé, Maria Rosa Borges, Paulo Trigo Pereira, Pedro Castro e
Almeida, Ricardo Cabral e Vera Barros.

Sustentabilidade da dívida pública a melhorar?

>> Artigo de Luís Nazaré sobre a gestão dos fundos do Plano de
Recuperação e Resiliência, no Jornal de Negócios.

>> “Sou capaz de tolerar e funcionar em teletrabalho. Mas não quero
experimentar teleférias”, afirma Clara Raposo no Jornal de Negócios.

>> Ricardo Cabral declara no Público que “é evidente que os
programas de expansão quantitativa do BCE têm tido um papel
determinante na evolução das taxas de juro da dívida pública
portuguesa”.

>> Francisco Louçã comenta no Expresso a demissão do responsável
pela adaptação da lei sobre o tratamento de dados na Câmara de
Lisboa.

>> Comentários de João Duque ao caso Joe Berardo, no Expresso.

>> Opinião de Francisco Louçã no Expresso sobre a mini-série da
HBO “Mare of Easttown”, com Kate Winslet.

>> Maria Rosa Borges escreve para o Jornal Económico sobre o
“Ensino Superior e Economia”.

>> Jesualdo Fernandes conversa com o Jornal Económico sobre o
papel das soluções tecnológicas no ensino.

>> Carlos Manuel de Oliveira lança a questão no Imagens de Marca:
Fidelizar ou conquistar permanentemente?

>> Artigo de Joana Santos Silva, “Integridade, Vacinas e
Atropelamentos”, na Executive Digest.

>> Opinião de Clara Raposo sobre o “efeito do Google”, na Executive
Digest.

>> Declarações de Paulo Trigo Pereira ao Expresso sobre os
concursos para dirigentes da Administração Pública sem impugnações.

>> Em entrevista à HR Portugal, Clara Raposo sublinha o “trabalho
incansável” da escola 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”.

>> João Ferreira do Amaral e Vera Barros, no podcast Tempestade
Perfeita da Rádio Observador, com o tema “A difícil imunidade de grupo
contra casos da banca”.

>> Comentários de Francisco Louçã, na SIC Notícias, sobre a
detenção de Joe Berardo e as dúvidas sobre o acidente com o carro do
ministro da Administração Interna.

Síntese de Conjuntura ISEG

Síntese de Conjuntura de junho de 2021
 
Com os dados quantitativos incompletos disponíveis para o 2º trimestre de 2021, estima-se que
o PIB trimestral tenha crescido entre 15% e 16% em relação ao trimestre homólogo de 2020, o
que corresponde a 4,6% a 5,5% em relação ao 1º trimestre de 2021. Mantém-se a previsão para
o crescimento anual no intervalo 3,5% a 4,5%.

Se ainda não teve oportunidade de ler a Síntese de Conjuntura referente ao mês de junho,
clique aqui.

A Síntese de Conjuntura do ISEG já foi citada em inúmeros meios de comunicação:

ISEG MBA Webinar: ‘Online Q&A’

Conheça a próxima edição ISEG MBA, num webinar onde serão reveladas todas as
novidades deste programa. Nesta sessão terá a oportunidade de esclarecer todas as dúvidas
diretamente com o diretor executivo do ISEG MBA, Paulo Soeiro de Carvalho. Não perca, dia
12 de julho, às 18h00.
 
Inscreva-se aqui.

Fique a par das novidades de Research

Encontro Anual do European Journal of Management Studies
 
Teve lugar esta semana no ISEG, com possibilidade de participação online, a conferência
promovida pelo EJMS, revista científica do ISEG, editada pela Emerald.

Portuguese Economic Journal

Novo post no blog Portuguese Economy
Research Report - o blog do PEJ dedicado
à divulgação de investigação sobre a
economia portuguesa: “Helping the
government promote its policies”, por
Cláudia Custódio, Christopher Hansman e
Diogo Mendes.
 
 
 

Newsletters REM, CSG e CESA
 
REM e CSG são Consórcios de Investigação nas áreas da Economia e da Matemática
(REM), e da Gestão e das Ciências Sociais (CSG), ao passo que o CESA é um centro de
estudos (integrado no CSG) vocacionado para a investigação económica, política, social e
cultural em países de África, Ásia-Pacífico e América Latina.
 
Pode acompanhar as newsletters destas entidades aqui.

Novidades dos Alumni e dos Estudantes
ISEG

João Dias, licenciado em Economia pelo ISEG, foi
nomeado administrador executivo da AICEP Portugal
Global - Agência para o Investimento e Comércio
Externo de Portugal, E.P.E. 
 
Saiba mais aqui e recorde também aqui um vídeo
recente em que o nosso antigo aluno explica como a
AICEP está a promover o mobiliário português pelo
mundo em formato digital no contexto atual.

Já saiu a 17.ª Newsletter da LIS – Lisbon Investment
Society, plataforma criada por alunos do ISEG.
 
Saiba mais aqui.
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