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GRAB THE
FUTURE.

A nossa missão

Our mission

O ISEG tem por missão a criação, transmissão e valorização social e
económica do conhecimento e da cultura nos domínios das ciências
económicas, financeiras e empresariais, num quadro de pluralidade e
de garantia de liberdade intelectual e científica, e de respeito pela ética,
pela responsabilidade social e pelo desenvolvimento sustentável.

ISEG’s mission is to create, share and enhance the socio-economic
value of knowledge and culture in the fields of Economics, Finance
and Business, through an approach based on plurality, the guarantee
of freedom of intellectual and scientific expression, and respect for
ethical principles, social responsibility and sustainable development.
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Mensagem da Presidente / Welcome from the Dean

“

“

O ISEG está quase a completar 111 anos! A primeira
faculdade de Economia e Gestão portuguesa,
supercentenária, no coração de Lisboa, com uma
invejável rede de Alumni, celebra três 1s: 1, 1, 1! Uma
escola de primeiros! Com as acreditações top
internacionais e os famosos rankings do Financial
Times... e cheios de conhecimento e alma.

ISEG is almost completing 111 years! The first
Portuguese school of Economics and Management,
supercentenarian, in downtown Lisbon, with a
remarkable Alumni network, celebrates three 1s:
1, 1, 1! A school of firsts! With the top international
accreditations and the famous Financial Times
rankings... and full of knowledge and soul.

Para ti, este também vai ser um #1: o primeiro contacto
a sério com a universidade. É natural que existam
algumas dúvidas e muita vontade de fazer a escolha
certa. Estamos à procura de pessoas inteligentes e
interessantes: que tragam os seus próprios gostos
e interesses para o nosso espaço e para aquele que
deve ser o futuro da economia e da gestão.

For you, this will also be a #1: the first real contact with
university. It’s normal that you have doubts and are
anxious to make the right choice. We’re looking for
clever and interesting people: bring your own tastes
and interests to our space and to what the future of
economics and management should be.

Temos os melhores professores e staff para te
acompanharem nestes três anos de licenciatura
e os melhores colegas: as bases mais sólidas de
matemática e programação – não é por acaso que a
licenciatura MAEG é a que tem tido a mais alta média
de entrada nas áreas de Economia e Gestão do país
– e uma visão profundamente humanista. Todas as
nossas licenciaturas garantem a solidez quantitativa
e uma formação muito cuidada em termos de
desenvolvimento pessoal nas várias áreas das ciências
sociais, sempre num ambiente de partilha, colaborativo.
Quer queiras ser economista ou gestor(a) no futuro,
no setor privado ou no público, a trabalhar para uma
empresa ou a criares o teu próprio projeto, tens aqui o
teu espaço – para seres tu próprio(a) e assim definires
a tua medida de sucesso e felicidade.
Não deixes que o futuro te passe ao lado. Temos de
garantir que ele não nos escapa.
Bem vind@ ao ISEG. Open Minds. Grab the Future.
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Welcome from
the Dean
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Mensagem
da Presidente

We have the best professors and staff to stand by
You during the three years of the bachelor’s, and
the best colleagues: the most solid foundations in
mathematics and programming – it is not by chance
that the Bachelor’s in MAEG has had the highest entry
grade in the country in the areas of Economics and
Management – and a profoundly humanistic vision.
All our degrees are quantitatively sound, but also
carefully designed regarding personal development
in different areas of social sciences, and always in a
collaborative atmosphere of sharing.
Whether you want to be an economist or a manager
in the future, in the private or in the public sector,
working in a company or in your own project, there’s
room for you here – to be yourself and define your own
measure of success and happiness.
Don’t let the future pass you by. Make sure its does not
vanish.
Welcome to ISEG. Open Minds. Grab the Future

Clara Raposo
Presidente | Dean

Clara Raposo
Presidente | Dean

ISEG Lisbon School of Economics & Management

ISEG Lisbon School of Economics & Management
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01.
Enriqueces o
currículo

02.
Sentes-te
confiante

03.
Estás sempre
ligado

Desde 2020 o ISEG está nos
Rankings do Financial Times, no Top
35 mundial, com o Master in Finance.
Apenas 5% das escolas de gestão
em todo o mundo têm a acreditação
AACSB: e o ISEG tem, claro!

O campus do ISEG tem a certificação COVID-SAFE, atribuída pela
APCER, uma garantia de segurança
e prontidão para se adaptar à crise
pandémica.

Todas as salas de aula estão totalmente equipadas com tecnologia
avançada, para uma experiência de
aprendizagem perfeita, seja online,
presencial ou híbrida. Tens internet
por todo o lado!

No ISEG aliamos um profundo rigor quantitativo à análise das
grandes causas: traz as tuas causas e os teus interesses para os
partilhares e todos contribuirmos.

04.
Alargas
horizontes

05.
Vives como
um lisboeta

06.
Rodeias-te de
conhecimento

É o sítio ideal para quem quer
fazer história e estar sempre na
vanguarda.

O ISEG faz parte da Universidade
de Lisboa, a principal universidade
portuguesa de acordo com o
Shanghai Ranking (ARWU), e
tem uma longa lista de parcerias
com escolas internacionais de
primeira linha.

O ISEG tem uma localização
perfeita no centro da cidade para
se ter uma experiência de vida no
coração de Lisboa, uma capital
europeia vibrante, multicultural e
cosmopolita.

Os centros de investigação de alta
qualidade do ISEG estão envolvidos
em diversos projetos internacionais
sobre temas apaixonantes, muitos
deles enquadrados nos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável
das Nações Unidas..

Porquê o
ISEG?
Acabamos de celebrar 110 anos, o Supercentenário! Há mais de
um século que o ISEG forma gerações de líderes e profissionais
de sucesso nas mais variadas áreas. Todos diferentes, todos
iguais! Vem aprender com os melhores professores e com os
melhores colegas e amigos para a vida inteira! O sucesso aqui
constrói-se em equipa.

Rankings:

Member:

Accreditations and Partnerships:

07.
08.
Fazes parte dum Tornas-te
clube inclusivo
um ativo

09.
És uma equipa
vencedora

O ISEG possui uma grande e
diversificada rede global de antigos
alunos (Alumni) talentosos e de
sucesso.

Os alunos e professores do ISEG são
conhecidos por ganharem prémios
nacionais e internacionais, pelos
melhores casos de estudo, dissertações, conteúdos de investigação
e projetos aplicados, e conquistarem competições universitárias
como o CFA Challenge ou os Junior
Achievement Awards.

Os licenciados do ISEG são muito
procurados pelos melhores empregadores, tanto no setor privado como
no público, em todo o mundo. Com
uma licenciatura no ISEG também
estás preparado para um mestrado
em qualquer parte do mundo.

10.
Agarras o teu futuro
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10 razões para estudar no ISEG

Os estudantes do ISEG criam um ambiente colaborativo de grande abertura e sinceridade, onde os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas desempenham um papel fundamental. Vais ser um(a)
grande economista e gestor(a), mas também um(a) cidadã(o) exemplar!
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Why ISEG?
We’ve just celebrated 110 years, the Supercentenary! For more
than a century, ISEG has educated generations of leaders and
successful professionals in a variety of fields. All different, all
the same! Come learn with the best teachers and with the best
colleagues and friends for the rest of your life! Success here is built
with teamwork.
At ISEG, the profound quantitative rigor is an ally to the great
causes: bring your causes and your personal interests and share
them so we can all contribute.

ISEG is the perfect place for
those who want to make history
and be ahead of the game.
Rankings:

01.
You enrich your
curriculum

02.
You feel
confident

03.
You’re always
connected

Since 2020, ISEG is the Financial
Times Rankings, Top 35 worldwide,
with the Master in Finance. Only 5%
of the business schools in the whole
world are AACSB accredited: ISEG
is, of course!

ISEG’s campus is certified COVIDSAFE, a guarantee of safety and
readiness in adapting to the
pandemic crisis.

All lecture rooms are fully equipped
technology wise for a perfect
learning experience, be it online,
in-person, or hybrid. Wherever you
are, you’re always connected.

04.
You broaden
your horizons

05.
You live like a
“Lisboeta”

ISEG is part of the University of
Lisbon, the leading Portuguese
university
according
to
the
selective
Shanghai
Ranking
(ARWU), which has an impressive
list of partnerships with top-ranked
international schools.

ISEG is perfectly located in
downtown Lisbon, a vibrant,
multi-cultural and cosmopolitan
European capital.
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10 reasons to study at iseg

06.
You’re
surrounded by
knowledge
ISEG’s high quality research centres
are engaged in a diverse array of
international research projects in the
interesting and relevant topics, many
of which framed by the United Nation’s
Sustainable Development Goals.

07.
08.
You’re part of an You become
inclusive club
an asset

09.
You join a
winning team

ISEG has a large, diversified, global
network of talented and successful
Alumni.

ISEG students and faculty are well
known for winning international
and national awards for best
case studies, best dissertations,
and
research
output,
best
applied projects, and also in
student
competitions, such as
“the CFA Challenge and the Junior
Achievment Award.”

Member:

Accreditations and Partnerships:

10.
Grab your future

ISEG graduates are highly sought
after by top employers all over
the world, both in the private and
in the public sector. With a BSc.
from ISEG you are also ready for a
master anywhere in the world.

ISEG students create a collaborative and open-minded atmosphere of sincerity, in which the Sustainable
Development Goals (SDG) of the United Nations play a special role. You’ll be a great economist and manager,
but also an exemplary citizen!
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Top 35

Em produção científica nas
áreas de Economia e Gestão
em Portugal

Entre os melhores Mestrados em Finanças no mundo
Among the best Masters in Finance in the world.

In scientific production in
Economics and Management
in Portugal

Facts and Numbers

110

#1

ANOS

Faz parte da Universidade de Lisboa a Universidade nº 1 em Portugal

de excelência

YEARS

It is part of Universidade de Lisboa the no. 1 University in Portugal

of excellence

TOP

5%
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#1

18,75 / #1

150+

A faculdade portuguesa com
a maior rede de antigos alunos
de Economia e Gestão

A licenciatura MAEG teve
em 2020 a mais alta média
de entrada em Economia e
Gestão do país

Professores doutorados e
integrados em centros de
investigação reconhecidos
pela FCT, Fundação para
Ciência e Tecnologia

Largest Alumni Network in
Economics and Management
for a Portuguese school

The Bachelors in MAEG had
the highest entry GPA in
Economics and Management
in the country in 2020
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Factos e
Números

#1

Faculty members with a
PhD, integrated in research
centers accredited by
FCT, the national research
council

No topo 5% entre as melhores
faculdades do mundo
Among the best business
schools worldwide

4500+

20%+

Estudantes

Estudantes Internacionais

Students

International students

70

230+

Nacionalidades

Professores

Nationalities

Faculty members
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ECO
Coordenadora da Licenciatura
2021-2022

Licenciatura em

Economia

ANO 1*

A Licenciatura em Economia do ISEG combina, de uma forma única, três
vertentes essenciais para a formação de um economista:

Patricia Melo
Professora Associada
Departamento de Economia
iseg.ulisboa.pt/pt/faculty/
patricia-melo/

“
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•

Sólida formação em teoria económica;

•

Grande interdisciplinaridade com áreas complementares
economia (gestão, matemática, direito, sociologia e história);

•

Domínio de instrumentos de análise da realidade económica.

da

A conjugação destas vertentes, acrescida da possibilidade que os alunos
têm de escolher disciplinas optativas para aprofundarem domínios do
seu interesse pessoal, faz com que a Licenciatura em Economia do ISEG
tenha um elevado padrão de qualidade, amplamente reconhecido pelo
mercado, onde os nossos licenciados facilmente encontram emprego,
em organizações privadas ou do Estado.

Um dos grandes
segredos da
Sabedoria
Económica é
saber aquilo que
não se sabe.

Com esta licdenciatura vais aprender:

John Galbrath

•

A fazer previsões e estudos sobre a evolulção dos principais
indicadores económicos

•

Como funciona a economia do teu país e do mundo

•

Como podes contribuir para uma economia mais sustentável no
futuro

•

Em que é que te queres especializar no futuro (se ainda não sabes...)

•

As bases para poderes vir a ser um dia governador dum banco
central? ministro da economia? ou das finanças? Quem sabe...

ANO 2

ANO 3

Semestre

Cálculo e Instrumentos Financeiros
Economia I
História Económica e Empresarial
Introdução à Gestão
Matemática I
Análise da Informação Económica Empresarial
Contabilidade Financeira I
Economia II
Introdução ao Direito
Matemática II

1
1
1
1
1
2
2
2

Estatística I
Gestão Financeira
Macroeconomia I
Microeconomia I
Sociologia
Economia e Finanças Públicas
Economia Monetária e Financeira
Estatística II
Macroeconomia II
Microeconomia II

1
1
1
1
1
2
2
2

Econometria
Economia Internacional
Optativas
Avaliação de Projetos
Economia Industrial e da Empresa
Optativas
Política Económica e Atividade Empresarial
Seminário

1
1
1
2
2
2
2
2

2
2
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Unidades Curriculares

2
2

* 1º ano de Economia igual ao 1ºano de Gestão

ALUMNI de que todos ouvimos falar! / Economia
Mário Centeno
Licenciado em Economia, ISEG

Governador do Banco de Portugal,
ex-Presidente do EuroGrupo e
ex-Ministro das Finanças

Manuela
Ferreira Leite

Licenciada em Economia, ISEG
Ex-Ministra de Estado
e das Finanças
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GES
Coordenadoras da
Licenciatura 2021-2022

Licenciatura em

Gestão
A licenciatura em Gestão do ISEG, uma das primeiras do País, conta
com um corpo docente de excelência, com doutorados em inúmeras
universidades nacionais e estrangeiras e mestres e licenciados de
excepcional competência científica e técnica.

Winnie Ng Picoto
Professora Associada
com Agregação
Departamento de Gestão
iseg.ulisboa.pt/pt/faculty/
winnie-picoto/

O novo plano de estudos da licenciatura em Gestão, foi concebido de
forma a proporcionar uma formação completa dos futuros gestores, com
uma estrutura curricular que articula disciplinas de base, como Economia,
Contabilidade, Métodos Quantitativos e Psicossociologia, com disciplinas
das áreas funcionais da Gestão como Marketing, Finanças, Gestão de
Recursos Humanos e Gestão da Produção e disciplinas integradoras
como Estratégia Empresarial.

Com esta licenciatura vais aprender:

Rita Fuentes Henriques
Professora Auxiliar
Departamento de Gestão
iseg.ulisboa.pt/pt/faculty/
rita-fuentes-henriques/

“

•

O que é que fazem os gestores

•

Como gerir as diferentes áeas de uma empresa

•

A desenhar a estratégia de expansão de um negócio ou a sua
internacionalização

•

A estruturar as tuas próprias ideias empreendedoras

•

Em que é que te queres especializar a seguir

•

A ser um(a) líder consciencioso(a) e alinhado(a) com as dimensões
de desenvolvimento sustentável

ANO 1*

ANO 2

ANO 3

Semestre

Análise da Atividade Económica e Empresarial
Cálculo e Instrumentos Financeiros
Economia I
Introdução à Gestão
Matemática I
Contabilidade Financeira I
Economia II
História Económica e Empresarial
Introdução do Direito
Matemática II

1
1
1
1
1
2
2
2

Contabilidade Geral II
Direito Empresarial
Estatística I
Marketing Operacional
Tecnologias de Informação
Contabilidade de Gestão
Estatística II
Gestão Financeira I
Marketing Estratégico
Sistemas de Informação para Gestão

1
1
1
1
1
2
2
2

Gestão Financeira II
Investigação Operacional
Optativas
Sociologia do Trabalho e da Empresa
Estratégia Empresarial
Gestão da Produção e Operações
Gestão de Recursos Humanos
Optativas
Potítica Económica e Atividade Empresarial

1
1
1
1
2
2
2
2
2

2
2
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Unidades Curriculares

2
2

* 1º ano de Gestão igual ao 1ºano de Economia

ALUMNI de que todos ouvimos falar! / Gestão
Paulo Macedo

Ana Torres

Presidente do Conselho de
Administração (CEO), CGD Caixa Geral de Depósitos

Presidente PWN Portugal
(Professional Women’s Network),
Cluster Lead for Western EuropeRare Disease | Pfizer

Licenciado em Gestão, ISEG

Licenciada em Gestão, ISEG

A melhor forma
de prever o
futuro é criá-lo.
Peter Drucker
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MAEG
Coordenador da Licenciatura
2021-2022

Filipe Serra de Oliveira
Professor Associado
com Agregação
Departamento de
Matemática

Licenciatura em

Matemática
Aplicada à
Economia e à
Gestão

ANO 1

ANO 2

iseg.ulisboa.pt/pt/faculty/
filipe-serra-de-oliveira/
A licenciatura em MAEG (Matemática Aplicada à Economia e à Gestão),
tem por objectivo principal combinar uma formação de base em
Economia e Gestão com uma sólida formação em Matemática. Esta
licenciatura prepara profissionais aptos a equacionar e resolver com
eficiência problemas no âmbito da Economia e da Gestão, recorrendo a
instrumentos matemáticos e aos mais modernos meios computacionais.

“

Um raciocínio
lógico leva-te
de A para B.
A imaginação
poderá levar-te
ao lugar que
quiseres.

ANO 3

Semestre

Álgebra Linear
Análise Matemática I
Economia I
Estatística Descritiva
Introdução à Gestão
Análise Matemática II
Economia II
História Económica e Empresarial
Investigação Operacional I
Linguagem de Programação

1
1
1
1
1
2
2
2

Análise Matemática III
Macroeconomia I
Microeconomia I
Probabilidades
Programação Matemática
Análise Matemática IV
Estatística
Investigação Operacional II
Matemática Financeira
Microeconomia II

1
1
1
1
1
2
2
2

Contabilidade Geral I
Econometria I
Optativas
Análise Numérica
Contabilidade Analítica
Econometria II
Procedimentos Estocásticos e Aplicações
Optativas

1
1
1
2
2
2
2
2

2
2
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Unidades Curriculares

2
2

Com esta licenciatura vais aprender:
•

Todas as ferramentas matemáticas para poderes formalizar e
responder aos grandes desafios da economia e das empresas.

•

A fazer aquilo que as empresas tanto procuram: “business
translation”. Terás os conhecimentos quantitativos mais sólidos e
sabes como os aplicar a situações concretas

•

A resolver problemas

•

A programar! e a continuar a aprender!

•

Em que áreas te queres especializar no futuro, seja num mestrado,
numa empresa, ou numa carreira de research.

ALUMNI de que todos ouvimos falar! / MAEG
Manuel Beja

Licenciado em MAEG, ISEG
Presidente do Conselho
de Administração da
TAP - Air Portugal

Madalena
Cascais Tomé
Licenciada em MAEG, ISEG

Presidente Executiva (CEO) da
SIBS - Forward Payment Systems

Albert Einstein
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ECN
Coordinator of the Bachelor
2021-2022

Bachelor’s in

Economics

YEAR 1*

ISEG´s Bachelor’s in Economics combines three essential elements for the
education of an economist, in a unique way:

Patricia Melo
Associate Professor
Department of Economics
iseg.ulisboa.pt/faculty/
patricia-melo/

“

Development
is about
transforming
the lives of
people, not just
transforming
economies.

•

A solid background in economic theory.

•

A high degree of interdisciplinary learning in fields that are complementary to Economics (Management, Mathematics, Law, Sociology,
and History);

•

20

Mastering the analytical tools of economic reality.

The combination of these three elements, together with the fact that
students are able to choose elective course units to strengthen their
areas of personal interest, means that the ISEG Bachelor’s in Economics
has a high standard of quality, which is widely recognised by the market,
where our graduates easily find employment in both the private and
public sectors.

With this Degree you will learn:
•

To make forecasts and studies about the evolution of the main
economic indicators

•

How the economy works, in your country and worldwide

•

How you can make a difference, towards a more sustainable economy
in the future

•

In which area you want to specialize in the future (if you don’t already
know...)

•

The foundations to become one day the governor of a central bank?
a Minister of the Economy or Finance? Who knows....

Joseph E. Stiglitz

YEAR 2

YEAR 3

Semester

Economic and Business History
Economics I
Mathematics I
Principles of Management
Quantitative Finance
Accounting
Economic and Business Information
Economics II
Foundations of Law
Mathematics II

1
1
1
1
1
2
2
2

Corporate Finance
Macroeconomics I
Microeconomics I
Sociology
Statistics I
Macroeconomics II
Microeconomics II
Monetary and Financial Economics
Public Economics and Finance
Statistics II

1
1
1
1
1
2
2
2

Econometrics
Elective Course Units
Internacional Economics
Economic Policy and Business Activity
Elective Course Units
Industrial and Firm Economics
Project Appraisal
Seminar

1
1
1
2
2
2
2
2

2
2
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Course Units

2
2

* The 1st Year of Economics is equal to the 1st Year of Management and Finance.

Well-known ALUMNI / Economics
Vítor Constâncio

Vítor Bento

Former Vice-President of the
European Central Bank

Chairman of APB (Portuguese
Banking Association)

Licenciado em Economia, ISEG

Licenciado em Economia, ISEG

21

FIN
Coordinators of the Bachelor
2021-2022

Ana Venâncio
Assistant Professor
Department of Management
iseg.ulisboa.pt/faculty/
ana-venancio/

Bachelor’s in

Finance
The Bachelor’s in Finance provides the necessary quantitative skills to
understand how financial markets function and how businesses operate
and make decisions within these markets. This degree helps to prepare
you to enter the finance sector, be it in a financial institution, a corporation, or a government institution.

			

iseg.ulisboa.pt/faculty/
joaquim-miranda-sarmento/

“

But investing isn’t
about beating
others at their
game. It’s about
controlling
yourself at your
own game.
Benjamin Franklin

22

YEAR 2

is a partner of this bachelor’s degree.

You can spend the 3rd Year in a world-class university in Poland and earn
two Degrees: the Bachelor’s from ISEG and a second Bachelor’s in Finance
and Accounting from Kozminski University.

Dual Degree with Kozminski, University in
Poland. Start your degree at ISEG, and finish it
at one of the highest regarded universities of
Finance in Europe.*

Joaquim Miranda Sarmento
Assistant Professor
with Agregação
Department of Management

YEAR 1

YEAR 3

Semester

Economic and Business History
Economics I
Mathematics I
Principles of Management
Quantitative Finance
Accounting I
Economic and Business Information
Economics II
Foundations of Law
Mathematics II

1
1
1
1
1
2
2
2

Accounting II
Business English I / II
Business Law
Information Technology
Statistics I
Corporate Finance
Cost Accounting
Financial Markets
Foreign Language I / II (German/French/Portuguese)
Statistics II

1
1
1
1
1
2
2
2

Advanced Corporate Finance
Auditing and Taxation
Econometrics
Elective Course Units
Ethics
Money and Banking
Elective Course Units
Fintech
Project Appraisal
Public Economics and Finance

1
1
1
1
1
1
2
2
2
2

2
2
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Course Units

2
2

* The 1st Year of Finance is equal to the 1st Year of Economics and Management.
With this Degree you will learn:
•

To understand how financial markets work

•

How to make financial decisions in companies

•

How to prepare sound financial statements and forecast earnings

•

How to prepare a company to go to the stock market with an Initial
Public Offering (IPO)

•

How to manage public debt allocation in international markets

•

How to become a banker? orf a fintech-er? who knows...

Well-known ALUMNI / Finance
Aníbal
Cavaco Silva

Licenciado em Finanças, ISEG
Former President and Prime
Minister of Portugal

Isabel Mota

Licenciada em Finanças, ISEG
President of the Calouste
Gulbenkian Foundation

* For the top 5 students.
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MNG
Coordinator of the Bachelor
2021-2022

Helena Jerónimo
Assistant Professor
Department of Management
iseg.ulisboa.pt/faculty/
helena-jeronimo/

“

By failing to
prepare,
you are
preparing to fail.
Benjamin Franklin

Bachelor’s in

Management
The Bachelor’s in Management, which is one of the first in the country,
has an excellent faculty, which includes PhD holders from various
Portuguese and international universities, as well as Master’s and
Bachelor’s graduates, all of whom have exceptional scientific and
technological skills.

YEAR 1*

YEAR 2

The new syllabus for the Bachelor’s in Management was designed to
provide a complete education for future managers and includes
the following core subjects: Economics, Accounting, Quantitative
Methodologies and Psychosociology, as well as the functional subjects
of Management, such as Marketing, Finance, Human Resource
Management, Production Management, and integrated subjects, such as
Business Strategy.
YEAR 3
With this degree you will learn:
•

What managers do

•

How to manage the different areas of an organization

•

How to design a business expansion strategy, or its
internationalization

•

How to structure your own entrepreneurial ideas

•

In which field you want to specialize later

•

To be a conscientious leader, aligned with the sustainable
development dimensions

Economics I
Mathematics I
Principles of Management
Quantitative Finance
Economic and Business Information
Economics II
Mathematics II
Accounting I
Foundations of Law
Economic and Business History

1
1
1
1
1
2
2
2

Accounting II
Statistics I
Business Law
Operational Marketing
Information Technology
Cost Accounting
Statistics II
Corporate Finance I
Strategic Marketing
Management Information Systems

1
1
1
1
1
2
2
2

Corporate Finance II
Operational Research
Sociology of Work
Elective Course Units
Strategic Management
Production and Operations Management
Human Resources Management
Economic Policy and Business Activity
Elective Course Units

1
1
1
2
2
2
2
2
2

2
2

2
2

* The 1st Year of Management is equal to the 1st Year of Economics and Finance.

Well-known ALUMNI / Management
Pedro Castro
e Almeida

Sandra
Vera-Cruz

Chief Executive Officer (CEO),
Banco Santander Portugal

General Manager, Coca-Cola
Portugal, The Coca-Cola Company

Licenciado em Gestão, ISEG
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Semester
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Course Units

Licenciada em Gestão, ISEG
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No ISEG o mérito é

reconhecido e estimulado
Bolsa Escolar de
Mérito Otelinda
e Carlos Silveira
A bolsa totaliza o valor do Mestrado
(consoante as propinas em vigor) e
premeia, anualmente, os melhores
alunos que concluam cada uma das
Licenciaturas do ISEG e se inscrevam
em algum dos Mestrados do ISEG.

The Otelinda and
Carlos Silveira
Merit Scholarship
This scholarship covers the value of
a Master’s (based on current tuition
fees), and is awarded every year to
the best Final Year student of each
of the ISEG Bachelors’ who enrol for
one of ISEG’s Master’s.
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At ISEG, merit is recognised
and encouraged
Bolsas de Estudo Fundação
Económicas/Excelência KPMG
As Bolsas de Excelência da Fundação Económicas, equivalentes ao
montante das propinas do 1º ano da licenciatura, são atribuídas aos
10 alunos com a melhor nota de candidatura ao ISEG.

The Fundação Económicas
Scholarships/Excellence KPMG
The Fundação Económicas Excellence Scholarships, which
are equivalent to the 1st Year tuition fees of a Bbachelor’s, are
awarded to the 10 students with the best admission grades for
applying for ISEG.

Prémios de
Excelência

Dean’s List e
Quadro de Honra

As empresas reconhecem
o talento e a performance
académica dos alunos
de licenciatura do ISEG
e
recompensam
os
melhores com prémios
financeiros ou estágios,
atribuídos no final do curso.

Os finalistas com as médias mais
altas integram a Dean’s list todos
os anos. E no nosso Quadro de
Honra distinguimos o desempenho
académico desde 1911.

Excellence
Awards

Dean’s List and
Honor Roll

Companies recognise the
talent and academic performance of ISEG undergraduates by awarding
the most outstanding with
financial prizes or internships, which are given at
the end of the degree.

Students in the final year with the
highest grades are part of the
Dean’s list. In our Honor Roll we
distinguish academic performance
since 1911.

Bolsa de Estudo
dos Serviços de
Ação Social da
ULisboa
www.sas.ulisboa.pt

ULisboa Social
Action Services
Scholarship
www.sas.ulisboa.pt
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Mobilidade
Internacional
International Mobility
Os nossos alunos vão longe, literalmente. Desde cedo,
encorajamo-los a sair da sua zona de conforto para irem
explorar novos territórios. Somos um dos destinos mais
procurados em Portugal para programas de intercâmbio e os nossos programas de mobilidade oferecem
aos alunos a possibilidade de estudarem em qualquer
parte do mundo durante um semestre.

Alarga os teus horizontes

Our students literally go far. From early on, we have
encouraged them to step out of their comfort zone and
explore new territories. We are one of the most popular
destinations in Portugal for exchange programmes
and our mobility programmes offer students the possibility to study anywhere in the world for one semester.

/ broaden your horizons

Argentina

Australia

Austria

Belgium

Brazil

Bulgaria

Canada

Chile

China

Czech
Republic

Croatia

Denmark

Dominican
Republic

Egypt

Estonia

Finland

France

Greece

Germany

Hungary

India

Italy

Japan

Lithuania

Mexico

Morocco

Netherlands

Peru

Poland

Russia

Slovakia

Slovenia

South Korea

Spain

Sweden

Switzerland

Turkey

United
Kingdom

USA

Jad Al-Omary
Undergraduate degree in
Management

“

When I first came to Portugal I was
anxious and scared. I didn’t speak
the language or know anything
about the culture. However, on
walking into ISEG all those fears
completely disappeared, I was
welcomed by many older students
who welcomed me as one of their
own. The most important lessons I
have learned in ISEG is to always
be courageous and speak out,
never to be shy, and to always take
risks in order to achieve your goals
and dreams.
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Careers

Career
Counselling

O ISEG tem uma taxa
média de empregabilidade
dos seus licenciados na
ordem dos 98%

ISEG has an average
employability rate of
98% of its graduates.

No ISEG contas com a equipa do Career Services que
está sempre disponível para te ajudar na procura de uma
vocação, de um estágio ou de um emprego (prepação
do CV, de entrevistas, etc...).

At ISEG you can count on the Career Services
team, which is always available to help you
find a vocation, an internship or a job (writing
a CV, prepating an interview, etc.).

É também esta equipa que uma vez por ano, com a
ajuda da Associação de Estudantes e da Alumni ISEG,
traz até ti o ISEG Career Forum, um evento de três
dias com dezenas de empresas presentes e várias
atividades desenhadas para te proporcionar um
contacto o mais próximo possível com os teus futuros
empregadores.

This is also the team which once a year, with
the help of the ISEG Students and Alumni
Associations, brings you the ISEG Career
Forum, a three-day event with dozens of
companies present and various activities
designed to provide you with the closest
possible contact with your future employers.

Também tens acesso a uma importante Feira de
Emprego internacional e a recrutadores e ofertas de
todas as geografias e setores.

You also have access to an important
international Job Fair and to international
recruiters and offers from all geographies and
industries.

Indicadores

/ Indicators

50.000+

96,7%

job and internship offers per
year, both in Portugal and
internationally

of Bachelor’s and Master’s students enter the job market
within six months after finishing their degree

ofertas de emprego e de estágios,
nacionais e internacionais, por ano

dos alunos de licenciatura e de mestrado entram no mercado
de trabalho até seis meses após o término do curso

Licenciaturas | Undergraduates

Carreiras
Careers Events (Careers Forum,
Company Presentations, SectorFocused Careers Day, Lunch/
Breakfast with a Leader, Social
Impact Careers Day, Networking
Activities
and
ISEG
Clubs,
Conferences, Panels, Roundtables
and Workshops)

Pratice job Online
hunting
Tools
Job Teaser, GoinGlobal, Highered,
Linkedin Group

Mentoring
Program
Contacto privilegiado com antigos
Alunos com mais de 5 anos de
experiência no mercado
Privileged contact with Alumni with
more than 5 years of experience
in the job market

Top 11

Career Rank Worldwide
Top 1 in Portugal*
*FT Master in Finance Rankings 2021
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Fazer uma licenciatura
no ISEG é fazer algo
mais do que uma
licenciatura.
Estamos à procura de jovens talentos que possam
trazer mais imaginação à economia e maior
inovação à gestão. O ISEG é a melhor rampa
de lançamento para a tua carreira académica e
o teu futuro profissional. As nossas licenciaturas
dão-te espaço para evoluir e a ajuda necessária
para desenvolveres o teu conhecimento e as
tuas capacidades inter-disciplinares. Ao mesmo
tempo, vamos potenciar a tua capacidade
empreendedora para poderes aproveitar ao
máximo todas as oportunidades no mundo dos
negócios.

To study for a Bachelor’s
at ISEG is to do something
more than just study for a
degree.

Licenciaturas | Undergraduates

#lifeatISEG

We are looking for talented young people who
can bring more imagination to economics
and greater innovation to management. ISEG
is the best launching pad for your academic
career and your professional future. Our
Bachelors’ give you the space to evolve and the
necessary help to enable you to develop your
knowledge and interdisciplinary skills. At the
same time, we enhance your entrepreneurial
capacity in order that you can make the most
of all the opportunities in the business world.

Mariana Aposta
Licenciatura em Gestão

“

Inicialmente, sem qualquer noção daquilo que me me esperava, apenas tinha a certeza de que se
entrasse no ISEG teria a oportunidade de conciliar um ótimo ambiente académico com um inigualável
ensino e profissionalismo. Hoje, como aluna de 1° ano de Gestão, não existe margem para dúvidas de
que estou no sítio correto e naquele que me permite encarar o futuro com mais segurança e na certeza
de que aqui, adquiro todas as ferramentas necessárias para ser sucedida a nível pessoal e profissional.
Hoje, vejo no ISEG uma segunda casa!
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O programa de Mentoring da Alumni Económicas permite a alunos, acabados de
chegar à faculdade, serem acompanhados por profissionais (ex-alunos do ISEG)
com 5 ou mais anos de experiência que poderão aconselhar e acompanhar até ao
processo de integração no mercado de trabalho.

ISEG Alumni are high-level professionals who work in
the world’s leading companies and institutions. The
initiatives and involvement of Associação Alumni
Económicas have helped make our alumni network
the largest and most respected in the country.
The Mentoring programme of Alumni Económicas enables those students who have
recently arrived at the School to be mentored by professionals (ISEG Alumni) with 5 or
more years of work experience who can give advice and accompany the process of
integration into the job market.
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Os antigos alunos do ISEG são
profissionais de alto nível que trabalham
nas principais empresas e instituições
mundiais. As iniciativas e o envolvimento
da Associação Alumni Económicas
ajudaram a tornar a nossa rede de
ex-alunos a maior e mais respeitada de
Portugal.

Mário Centeno, Mentor
Mário Centeno, Governador do Banco de Portugal,
é o Mentor dos Alunos
que entram em cada
licenciatura com a média
mais alta.

Mário Centeno, Governor
of the Bank of Portugal,
is the Mentor of the new
students with the highest
grades who enter each
Bachelor’s Degree.

Serás tu o(a) próximo(a)?

Will you be the next?

Creating
leaders
since 1911.

Cristiano Mota Duarte
Licenciatura em Economia

“

O ensino no ISEG não se limita a fazer passar a informação, ensina-nos a saber receber a informação: recebêla, questioná-la e aplicá-la. Até agora, proporcionou-me boas experiências, oportunidades para participar em
projetos e equipas, e apresentou-me pessoas que passaram de estranhos, a colegas de equipa e a amigos que
levo para a vida.
No fundo, Economia no ISEG é precisamente aquilo que queria para o meu percurso. Por um lado, enriquecerme-á academicamente, com conhecimentos e aprendizagens, e por outro, trar-me-á um crescimento e
desenvolvimento pessoal, preparando-me para o que sucede ao certificado.
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Licenciatura em Economia

Applications

“

Nota mínima de
candidatura

Minimum
application score

100 pontos com as seguintes ponderações:

100 points, with the following weightings:

•

Média do ensino secundário: 50%

•

Secondary school average grade: 50%

•

Provas de ingresso: 50%

•

Admission grades: 50%

•

Nota mínima das provas de ingresso:
95 pontos

•

Minimum entrance grade: 95 points

Admission grades

•

•

•

•

Matemática A (19) + Português (18)

Mathematics A (19) + Portuguese (18)
or

ou
•

Mathematics A (19)
or

ou

•

Matemática A (19) + Economia (04)

Número de vagas
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Catarina Venâncio

Provas de ingresso
Matemática A (19)

Economia

Gestão

138

168

60

Licenciatura em MAEG

“

Apesar de todas as dificuldades que este ano atípico nos trouxe e de todos os receios
relativos à integração, o ISEG surpreendeu pela positiva! Recebeu-nos a todos de braços
abertos, com muitas atividades de integração incríveis e acolhedoras! Toda a comunidade
está sempre pronta ajudar de modo a melhorar a nossa experiência académica no ISEG!
O ambiente académico é incrível e único, mesmo na pandemia em que nos encontramos,
o ISEG foi capaz de se reinventar e adaptar da melhor forma possível. Após este primeiro
semestre percebi que não podia estar mais satisfeita com a minha escolha e hoje sei que foi
a melhor que podia ter tomado, estou muito ansiosa para ver o que os próximos anos aqui
no ISEG me vão trazer tanto a nível pessoal como a nível profissional!

Mathematics A (19) + Economics (04)

Secretaria das Licenciaturas

/ Number of places

MAEG
Matemática Aplicada à
Economia e à Gestão

Entrar no ISEG sempre foi um grande objetivo pessoal . Apesar de ter entrado na segunda
fase e durante a pandemia, o que fez com que a nossa experiência enquanto alunos do
primeiro ano fosse um pouco diferente do expectável, o meu testemunho é bastante positivo.
Graças ao esforço por parte do ISEG e de um espírito de entreajuda e união que se faz sentir
na comunidade iseguiana, pudemos ter uma amostra daquilo que seria um semestre livre
de COVID-19. Estou ciente que não poderia estar mais feliz com a minha escolha, sei que no
ISEG irei vivenciar momentos marcantes e que esta etapa será bastante enriquecedora a
nível pessoal e profissional.
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Candidaturas

Ema Lima

/ Undergraduate Office

Economics
(taught in
english)

Finance
(taught in
english)

Management
(taught in
english)

24

32

29

(+351) 213 925 802
(+351) 213 925 887

you@iseg.ulisboa.pt
www.iseg.ulisboa.pt

Horário de atendimento:
Segunda a Sexta-feira
9h00 – 19h30

Opening Hours
Monday to Friday
9.00 – 19.30
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How
to get
to ISEG

AUTOCARRO

METRO

BUS

SUBWAY

706-727
Av. D. Carlos I
1 minuto a pé

Linha Amarela
com saída na
Estação do Rato
10 minutos a pé

706-727
Av. D. Carlos I
1 minute walk

Yellow Line
with exit at
Rato Station
10 minute walk

713-773
Rua Borges Carneiro
5 minutos a pé
714-760-774
Largo Conde Barão
5 minutos a pé

Linha Verde
com saída na
Estação do
Cais do Sodré
15 minutos a pé

Olivais

Parque
das
Nações

Lumiar
Carnide

Alvalade
São Domingos
de Benﬁca

Marvila

Avenidas
Novas

Benﬁca

Alcântara
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TRAM

BOAT

28-25
Calçada da Estrela
2 minutos a pé

Ligação a autocarro,
elétrico ou a pé
com saída no
Terreiro do Paço
20 minutos a pé

28-25
Calçada da Estrela
2 minute walk

Bus connection,
tram or on foot
with exit at
Terreiro do Paço
20 minute walk

15-18
Av. 24 de Julho
5 minutos a pé

Ligação a autocarro,
elétrico ou a pé
com saída no
Cais do Sodré
15 minutos a pé

15-18
Av. 24 de Julho
5 minute walk

Bus connection,
tram or on foot
with exit at
Cais do Sodré Station
15 minute walk

Santo
António

Penha
de França
São
Vicente

Santa
MariaMaior
Misericórdia
Estrela

Belém

BARCO

Beato
Arroios

Ajuda

ELÉCTRICO

Areeiro

Campolide

Campo
de Ourique

714-760-774
Largo Conde Barão
5 minute walk

Green Line
with exit at
Cais do Sodré Station
15 minute walk

728
Av. 24 de Julho
7 minute walk

728
Av. 24 de Julho
7 minutos a pé

Santa Clara

713-773
R. Borges Carneiro
5 minute walk
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Como
chegar
ao
ISEG

COMBOIO

TRAIN

Linha de Cascais
com saída na
Estação de Santos
7 minutos a pé

Cascais Line
with exit at
Santos Station
7 minute walk
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Sim, és
mesmo TU!
É contigo que estamos a falar! Tu, com os teus
gostos, os teus talentos e as tuas dúvidas.
O teu “Lado B” faz toda a diferença do mundo...
estamos à tua espera para te ajudarmos a
escolheres o futuro que queres para ti e para nós!
Vamos-te receber de braços abertos e não só:
ISEG. Open Minds. Grab the Future.

Yes, it
is YOU!
It’s you we’re talking to! You, with your tastes,
your talents and your doubts.
Your “B-Side” makes a world of difference...
we’re waiting for you to help you choose the
future you want for yourself and for us!
We will welcome you with open arms and more:
ISEG. Open Minds. Grab the Future.
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ISEG’s Campus
is Certified
COVID SAFE

Contatos
/Contacts

(+351) 213 925 802
(+351) 213 925 887
you@iseg.ulisboa.pt

OPEN
MINDS.
GRAB
THE FUTURE.

www.iseg.ulisboa.pt
ISEG
Rua do Quelhas, 6
1200-675 Lisboa · Portugal

Rankings:

Accreditations and Partnerships:

Member:

