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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!

"Em 2016 escolhi o ISEG como a minha faculdade e digo
com toda a certeza que foi a melhor escolha para mim. Sou
licenciada em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão,
um curso que já me ofereceu imensas oportunidades no
mundo de trabalho e dotou-me de um conhecimento sem
igual.

O ISEG ofereceu-me a possibilidade de aprender com
excelentes docentes, de contactar com diversas empresas e
profissionais e hoje em dia é uma segunda casa. 

Sempre defendi que a vida não pode ser só trabalho ou só
estudos e que é fundamental ter atividades extra. Foi devido
a isso que logo no meu primeiro ano de faculdade entrei na
Tuna Económicas, onde atualmente sou presidente. Aí
percebi que o ISEG não é apenas uma faculdade, há toda
uma cultura de entreajuda e de amizade. Neste grupo de
cerca de 40 pessoas desenvolvi, mais do que esperava,
várias soft skills como gestão de tempo, gestão de pessoas,
trabalhar sob pressão, capacidades de liderança, etc. Fico
muito agradecida a quem me convenceu a entrar para a
Tuna Económicas. 

Aos estudantes do ISEG, desafio-vos a experimentarem
uma associação existente na nossa faculdade. Vai
certamente enriquecer o vosso currículo, desenvolver várias
das vossas capacidades e criar relações que ficarão para a
vida."

Reportagem Undergraduates’ Graduation
Ceremony 2019-2021

Ainda estamos a recuperar da memorável sessão em que finalmente felicitámos, AO VIVO,
os mais de 900 novos licenciados, que pertencem agora à nossa Comunidade Alumni.

A bonita Cerimónia ocorreu no dia 1 de outubro e ficou marcada pelo reencontro entre colegas
de turma e professores, e, como não podia deixar de ser, uma incrível atuação da Tuna
Económicas. 

A não perder os discursos que foram proferidos nesta cerimónia, nem o momento de subida ao palco de
cada um dos nossos novos licenciados. 

Reveja esta memorável Cerimónia e encontre aqui as suas fotografias. 

Compilámos alguns dos melhores momentos do evento neste vídeo:

Parabéns mais uma vez!

Na edição desta semana destacamos a Reportagem da entrega de diplomas aos alunos
licenciados entre os anos letivos 2019-2021. Damos também destaque à assinatura de contratos
dos novos colaboradores não docentes, e daqueles que foram agora promovidos. Divulgamos
ainda o Índice de Confiança do ISEG que atrai as atenções da imprensa. E, por falar nisso,
damos destaque ao velho "Governo Sombra" da SIC Notícias - que mudou de nome -, e que vai
ser transmitido do Salão Nobre do ISEG já na próxima semana, numa joint venture com a
Associação Portuguesa de Economia da Saúde, que realiza este ano a sua Conferência anual
no ISEG. 
Na Rubrica "Uma Escola de 1ºs: 111 ANOS, 111 ALUMNI" contamos com os testemunhos de
Maria Celeste Hagatong e Rui Pedro Almeida.
Neste número têm a palavra: António Garcia Pereira, Clara Raposo, Francisco Louçã, João
Duque, Joaquim Sarmento, Maria Rosa Borges, Paulo Macedo, Ricardo Cabral, Sofia
Santos e Vera Gouveia Barros.

Um país em expectativa?

>> “Ouçam o grito amordaçado de Cavaco Silva” – artigo de Francisco
Louçã, no Expresso.

>> Opinião de Ricardo Cabral sobre a proposta de Orçamento do
Estado para 2022, no Público.

>> Entrevistado pelo Jornal de Negócios, Joaquim Sarmento avisa que
“O englobamento pode aumentar carga fiscal”.

>> “O euro digital vem aí… mas não é para já” – artigo de Ricardo
Cabral no Público.

>> “Expulsar os eleitores da cidade mata os votos” – artigo de Francisco
Louçã, no Expresso.

>> João Duque comenta “O frenesim em torno do OE”, no Expresso.

>> “Democratizar a Economia Verde” – artigo de Sofia Santos, no Jornal
Económico.

>> Conselho de Clara Raposo relativamente à poupança e investimento,
no Jornal de Negócios.

>> Paulo Macedo comenta a materialização da sustentabilidade na
Banca, no Jornal de Negócios.

>> A visão de Paulo Macedo sobre a interligação entre o Rating
Financeiro e o Rating ESG na Caixa, no Jornal Económico.

>> Opinião de Vera Gouveia Barros sobre o Orçamento de Estado, na
ECO.

>> “A fuga de Rendeiro e duas falências: a do Banco e a da Justiça” –
artigo de António Garcia Pereira, na Notícias Online.

>> Comentários de João Duque sobre o défice, na ECO.

>> “Uma melhor gestão das PMEs, precisa-se” – artigo de Maria Rosa
Borges, na Executive Digest.

>> João Duque tece comentários sobre as expetativas para o
Orçamento do Estado preparado pelo Governo, no Fórum TSF.

>> Comentários de Clara Raposo sobre o Orçamento de Estado no
Programa “É Ou Não É? – O Grande Debate”, na RTP.

>> Francisco Louçã comenta, na SIC Notícias, vários temas: a
negociação “à pressa” do Orçamento do Estado, os abusos sexuais na
Igreja Católica em França e os Pandora Papers.

Research com Impacto

Já saiu o Índice de Confiança ISEG  referente a setembro de 2021 

Em setembro de 2021 o Índice de Confiança do ISEG, relativo à evolução da atividade
económica portuguesa no curto prazo, assumiu o valor de 37,5, que representa uma subida do
nível de confiança relativamente ao mês anterior em que o valor do índice foi de 36,8.

Saiba mais aqui.

O Índice de Confiança, apurado pelo Grupo de Análise Económica do ISEG; já foi citado nos
meios de comunicação:

Projeto: Biomassa em Portugal

O Projeto Biomassa em Portugal foi financiado pelo Fundo Florestal Permanente e pretende
dar resposta a múltiplos objetivos, entre os quais se destaca a       preservação das áreas
florestais através da melhoria da sua sustentabilidade económica e prevenção de incêndios.

A realização deste projeto resulta de um consórcio entre o ISEG e o LUKE - entidade
finlandesa especializada na temática das centrais de valorização de biomassa. Parabéns aos
Professores Amélia Branco e Ricardo Rodrigues.

Saiba mais sobre o Projeto Biomassa em Portugal aqui, e descubra quais são as ações a
desenvolver no nosso website. 

30  anos do SOCIUS: 9º Ensaio publicado pelo Público

"(Re)Pensar a responsabilidade social das organizações", da autoria da Professora Maria
João Santos, no jornal Público. 

Trata-se do nono artigo de uma série de 12 ensaios publicados pelo jornal Público para
comemorar os 30 anos do SOCIUS.

Saiba mais aqui.

Institute of Public Policy

Setembro abriu um novo ciclo de trabalhos no IPP. 

Leia aqui a mais recente edição da sua newsletter.

Portuguese Economic Journal

1) Parabéns a Guido M. Imbens pelo Prémio Nobel da
Economia, conjuntamente com David Card e Joshua D.
Angrist

Em 2006, Imbens publicou um artigo intitulado "Re-
employment probabilities over the business cycle", no PEJ
(Vol. 5, Nº 2), em coautoria com Lisa Lynch.

Saiba mais aqui.

2) Novo post no blog Portuguese Economy Research
Report, o blog do PEJ dedicado à divulgação de
investigação sobre a economia portuguesa: "Self-
employment and health outcomes".

Leia aqui.

ISEG acolhe Conferência de Economia da
Saúde

17ª Conferência Nacional de Economia da Saúde

O ISEG irá receber a 17ª Conferência anual da APES - Associação Portuguesa de Economia da
Saúde de 20 a 22 de outubro. 

A Presidente da direção da APES, Céu Mateus, é ex-aluna do ISEG e atualmente Professora na
Universidade de Lancaster, no Reino Unido.

Estas conferências são um espaço de apresentação da investigação em Economia da
Saúde, área que tem merecido uma atenção cada vez maior por parte de académicos,
profissionais do setor e políticos, resultando numa produção crescente de debates e trabalhos
de investigação, com importância reforçada no contexto atual marcado pelo COVID-19.

Consulte o programa e garanta já a sua presença aqui.

Saiba mais aqui.

Ex-"Governo Sombra" da SIC Notícias vai
estar no ISEG

Na próxima sexta-feira à noite, dia 22 de outubro, o ISEG será palco do antigo "Governo
Sombra", agora conhecido como "o programa cujo nome estamos legalmente impedidos de
dizer" onde se debatem temas da atualidade em registo satírico. 

Esta iniciativa resulta de uma parceria entre o ISEG e a APES e surge no âmbito da 17ª
Conferência Nacional de Economia da Saúde. 

O Programa contará com a habitual presença de Ricardo Araújo Pereira, Pedro Mexia, João
Miguel Tavares e Carlos Vaz Marques - desta vez, no ISEG!

Será transmitido do nosso Salão Nobre para a SIC Notícias, não perca!

Funcionários do ISEG são os Protagonistas

Os funcionários do ISEG são um elemento essencial ao bom funcionamento de qualquer das
nossas áreas de atividade. Reconhecer o mérito e reforçar as equipas estão na ordem do dia.
E mais oportunidades surgirão!

Na passada quinta-feira, dia 7 de outubro, realizou-se a Cerimónia de Tomada de Posse das
seguintes Dirigentes Intermédias de 2º Grau:

Célia Maria Anjos de Matos  - Área Logística e Apoio Técnico
Rita Susana Jordão Coelho Marques -  Área Académica
Kátia Manuela de Freitas Xavier - Área Financeira

Procedeu-se também à assinatura dos novos contratos dos Técnicos Superiores:

Ana Catarina da Cruz Aires Santos
Ana Maria Borges Garrudo
Ana Sofia Pimentel Correia
Carlos António Gaspar Francisco
Dália Maria Godinho Guerreiro
Diana Isabel de Sousa Moroso
Elisabete Alves da Silva
Maria Joana da Silva Bruschy de Sousa Lara
Marta Sofia da Cruz Machado
Nadir Amin Oliveira Aly Ismail 
Teresa Alexandra Filipe Moita Correia

Muitos parabéns aos funcionários que subiram de categoria e muita sorte para os novos
Técnicos superiores que fazem agora parte do pessoal não docente do ISEG!

Uma Escola de 1ºs: 111 ANOS, 111 ALUMNI
Maria Celeste Hagatong | Rui Pedro Almeida

Nesta edição, deixamos o testemunho de Maria Celeste Hagatong e Rui Pedro Almeida:

Maria Celeste Hagatong
Licenciada em Finanças, 1974
Presidente do Conselho de Administração da COSEC.

O ISEG de Maria Celeste Hagatong,  na primeira pessoa

"Parabéns ao ISEG pelos seus 111 anos!

Como antiga aluna, gostaria de deixar o testemunho da minha passagem pelo ISEG entre 1969
e 1974, onde obtive a minha aprendizagem nos domínios da Economia e Gestão. O
ISEG facultou-me uma óptima preparação para a integração na vida profissional.

Sinto imenso orgulho em ter-me licenciado no ISEG.
Foram inesquecíveis os anos que passei na Rua do Quelhas. 

Faço votos que o ISEG continue por muitos anos a manter e a reforçar a sua tradição como
Escola de referência nos domínios da Economia e Gestão."

Fotografia do grupo que foi à viagem de finalistas do curso de 1974.
Objetivo: Visita à Feira de Milão, sem deixar de passar por Áustria, Hungria, Grécia e, por fim, Itália.

Rui Pedro Almeida
Licenciado em Gestão, 1996
CEO e Managing Partner, Grupo Moneris
Chair, British-Portuguese Chamber of Commerce

O ISEG de Rui Pedro Almeida, na primeira pessoa

"O ISEG – Lisbon School of Economics & Management é uma instituição centenária que ao
longo da sua longa existência tem formado líderes e decisores que marcam o desenvolvimento
do país. 

Olhando em retrospetiva para o impacto que esta grande escola de ciências económicas teve na
minha vida, não posso deixar de salientar a importância da qualidade e diversidade do seu corpo
docente, a pluralidade de visões e perspetivas sociais e económicas ali ensinadas e o facto de
ser um espaço aberto, em que os alunos são chamados a um constante debate de ideias, a
enfrentar problemas e identificar desafios. 

No ISEG fomenta-se o desenvolvimento de um espirito crítico, a capacidade de olhar de forma
analítica para os cenários em discussão e a desenhar soluções. 

O ISEG é uma escola que acompanha as mais importantes tendências internacionais e que
sempre se destacou no panorama da formação académica e de executivos em Portugal. A
minha forma de ver o mundo e os meus valores profissionais, mas também pessoais, foram
moldados e consolidados por esta escola de referência, que me deu uma base sólida e que me
permitiu construir uma carreira nacional e internacional enquanto gestor e enquanto líder
organizacional de que me orgulho. 

Celebram-se neste momento 110 anos de história do ISEG – Lisbon School of Economics &
Management e, mais do que celebrar o seu grandioso passado, é a sua estratégia e o seu olhar
perante o futuro, que me motiva a valorizar e reforçar esta ligação e a sentir-me cada vez mais
um proud Alumnus.”

Na Benção dos Finalistas, em 1996

ISEG Career Services Ambassador Program

Consideras-te um líder nato ou o mestre de entretenimento no teu grupo de amigos?

Procuramos embaixadores do ISEG Career Service para nos ajudarem a ser a ponte de ligação
entre os estudantes e o mercado de trabalho. 

Esta é uma excelente oportunidade para desenvolveres as tuas soft e hard skills e ampliares a
tua rede de contactos, participando em atividades de networking com empresas reconhecidas
nas tuas áreas de interesse.

Contamos contigo para representares a voz dos alunos e estares atento às "empresas da moda"
onde todos gostariam de trabalhar!

Candidaturas abertas até dia 18 de outubro. Inscreve-te já!

OPEN MINDS. GRAB THE FUTURE!
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