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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!

"Entrei no ISEG pela primeira vez em 1988, andei aqui
durante os cinco anos que durava o curso naquela altura.
Durante o curso quase todo achei que a economia não era
para mim e até pensei em desistir. Já quase no final do
curso encontrei a economia pública e foi a partir dessa
altura que percebi que, afinal, havia uma parte da economia
que me entusiasmava. Na altura, na minha cabeça, a
economia da saúde ainda era algo muito vago mas, na
verdade, a área da saúde foi estando presente quer na
minha tese de mestrado quer no emprego que tive a seguir
no âmbito de um instituto (já extinto) do Ministério da Saúde.
Quando fui para a academia já era ‘uma economista da
saúde’ e hoje não me vejo a fazer outra coisa.

O meu envolvimento na Associação de Estudantes foi a
primeira experiência que tive na organização de eventos,
desde as campanhas eleitorais, a concertos e a ciclos de
debates. A partir daí acho que nunca mais parei de estar
ativa na ‘sociedade civil’, principalmente através de
sociedades científicas e com grande empenho na
Associação Portuguesa de Economia da Saúde (APES).

Enquanto académica, investigadora e presidente da APES
consigo conciliar o meu gosto pela economia da saúde com
a divulgação científica, a abordagem de temas que me são
caros como as desigualdades socio-económicas na saúde
ou as questões do género no acesso a tratamentos, por
exemplo, e ainda ser mentora de investigadores e
investigadoras em início de carreira. Foi no ISEG, com
muitos dos meus professores, como por exemplo Francisco
Pereira de Moura ou António Garcia Pereira, que aprendi a
ser uma cientista social.  A economia é uma ciência de
pessoas para pessoas, e o comportamento humano é
sempre fascinante!

Tão importante como tudo o que referi até agora, o ISEG
deu-me amigos e amigas para a vida. Cruzámo-nos todos
aqui, hoje nem todos somos economistas praticantes, mas
continuamos a partilhar o empenho em mudar o mundo.
Regressar ao ISEG em 2021 faz-me perceber que a pessoa
que sou hoje começou aqui quando entrei no Quelhas pela
primeira vez em 1988."

Hoje à noite na SIC Notícias, filmado no ISEG

Não percao episódio de hoje do antigo "Governo Sombra", filmado no Salão Nobre do ISEG,
numa parceria com a APES - Associação Portuguesa de Economia da Saúde. 

Na edição desta semana destacamos as reportagens ao Debate do Orçamento de Estado e da
Tomada de Posse do Reitor da Universidade de Lisboa e da sua equipa Reitoral. Anunciamos
ainda a nova área de investigação do IPP, o Programa Alumni Solidário, e os eventos que
acontecerão na próxima semana. Na Rubrica "Uma Escola de 1ºs: 111 ANOS, 111 ALUMNI"
contamos com os testemunhos de Pedro Castro e Almeida e Joana Aguiar.
Neste número têm a palavra: António Samagaio, Carlos Farinha Rodrigues, Clara Raposo,
Francisco Louçã, Joana Pais, João Duque, João Ferreira do Amaral, Joaquim Sarmento,
Manuel Ennes Ferreira, Maria Rosa Borges, Paulo Trigo Pereira, Ricardo Cabral, Sandra
Maximiano, Sofia Santos e Vera Gouveia Barros.

Negociações com final feliz?

>> “As regras orçamentais zombies da área do euro” - artigo de Ricardo
Cabral, no Público.

>> “Os ricos” - artigo de João Duque, no Expresso.

>> “Explicam-me porque é que o governo não quer um acordo para o
SNS?” - artigo de Francisco Louçã, no Expresso.

>> Comentários de Ricardo Cabral sobre o défice e a retoma pós-
pandemia, no Público.

>> “Covid-19 já desfez ECO monetário” - artigo de Manuel Ennes
Ferreira, no Expresso.

>> Comentários de Carlos Farinha Rodrigues sobre o RSI, no Público.

>> Opinião de Sandra Maximiano sobre a proposta de Orçamento do
Estado e a atribuição do prémio Nobel da Economia, no Expresso.

>> Comentários de Ricardo Cabral sobre a inflação e as taxas de juro,
no Público.

>> Sofia Santos fala sobre o ISEG Sustainable Finance Knowledge
Centre, no Jornal Económico.

>> Comentários de António Samagaio relativamente às dúvidas fiscais
geradas pelo prémio atribuído a Otávio, na Record.

>> Comentários de Paulo Trigo Pereira sobre as Associações
Profissionais, na Sábado.

>> Análise de Maria Rosa Borges sobre a proposta do Governo para o
Orçamento do Estado, no Jornal Económico.

>> “Rio tinha razão, Costa não, mas agora é tarde” - Artigo de Paulo
Trigo Pereira, no Observador.

>> Opinião de Francisco Louçã sobre as promessas de apoios sociais
feitas pelo Governo em 2020, no Observador.

>> Rui Miguel Nabeiro e Clara Raposo na Conversa de Líderes da XXII
Conferência Human Resources.

>> “Os meus dois tostões sobre habitação em Lisboa” - artigo de Vera
Gouveia Barros, na ECO.

>> “O Nobel e a revolução da credibilidade em Economia” - artigo de
Joana Pais, na Executive Digest.

>> “Um Orçamento da «bazuca» e de «navegar à Costa»” - Opinião de
Joaquim Sarmento, na ECO.

>> Comentários de Sandra Maximiano e João Duque acerca do
Orçamento do Estado, na SAPO.

>> João Ferreira do Amaral e Vera Barros, no podcast “Tempestade
Perfeita”, da Rádio Observador, sobre as mudanças que virão com a
proposta de Orçamento do Estado.

>> Comentários de Sandra Maximiano no debate "Para onde vai
Portugal", na RTP 3.

>> Declarações de Carlos Farinha Rodrigues sobre a falta de uma
estratégia de combate global à pobreza, na RTP.

>> Análise de Paulo Trigo Pereira relativamente ao Orçamento
do Estado, na SIC Notícias.

>> Francisco Louçã comenta, na SIC Notícias, a proposta de Orçamento
do Estado:

Debate OE 2022 no ISEG com João Leão

Na passada sexta-feira, dia 15 de outubro, o ISEG recebeu o Ministro das Finanças, João
Leão,  numa entrevista e debate mediado pelo jornal ECO, onde estudantes e empresários
tiveram a oportunidade de colocar questões relativamente ao Orçamento do Estado 2022.

Se não esteve presente, pode ver aqui a entrevista na íntegra. 

Uma Escola de 1ºs: 111 ANOS, 111 ALUMNI
Pedro Castro e Almeida | Joana Aguiar

Nesta edição, deixamos o testemunho de Pedro Castro e Almeida e Joana Aguiar.

Pedro Castro e Almeida
Licenciado em Gestão, 1990 
CEO do Banco Santander Totta

O ISEG de Pedro Castro e Almeida, na primeira pessoa

"Afirmo com orgulho que fui aluno do ISEG – uma das escolas de ciências económicas e
empresariais com mais tradição em Portugal, e que formou alguns dos percursos profissionais e
académicos mais brilhantes no nosso país.
Ali passei dos melhores anos da minha vida em termos de aprendizagem e companheirismo,
com um corpo académico de exceção e com colegas de curso que hoje assumem posições de
grande relevo na economia portuguesa.
Tenho uma enorme alegria quando agora vejo todo este legado continuar a ser reconhecido
pelos rankings internacionais das melhores escolas de gestão e economia. É bom sinal.
Significa que a “minha” escola continua na vanguarda do conhecimento e continuará a formar
pessoas com capacidade de pensar, questionar e de contribuir para o avanço de Portugal e do
mundo."

    Pedro Castro e Almeida, nos tempos da licenciatura no ISEG.

Joana Aguiar
Licenciada em Gestão, 2020
Atriz

O ISEG de Joana Aguiar, na primeira pessoa

"Em 2017 escolhi vir para o ISEG porque, para além de ser uma referência nacional e
internacional de ensino e qualidade, para mim era também uma referência - e muito através de
ex-alunos - de união e bom ambiente. Aqui os alunos apresentam-se multifacetados.

No ISEG são-nos dadas ferramentas muito importantes, não só a nível académico e profissional,
mas também a nível pessoal. Hoje posso dizer que a exigência pessoal, o compromisso e o
trabalho são-nos fomentados, assim como a liberdade para sermos aquilo que nós quisermos. E
eu sou o exemplo disso. A representação é a minha grande paixão também. Estou muito grata
ao ISEG porque aqui foi-me dada liberdade e também algum espaço para ser aquilo que quis.

Acho mesmo que um aluno do ISEG é muito mais do que um bom aluno. É um aluno que não
tem medo do futuro, que trabalha, é dedicado e agarra oportunidades. E alguém que trabalha
para um futuro melhor."

Na Cerimónia de Entrega de Diplomas, 1 de outubro de 2021.

Novidades de Research

Institute of Public Policy

O Institute of Public Policy abriu uma nova área de investigação que está no cerne das atuais
políticas públicas a nível nacional e europeu: alterações climáticas e a transição digital.
Esta área aborda, entre outros, os seguintes temas: 

Economia verde; 
Cidades sustentáveis e financiamento sustentável (público e privado); 
Fiscalidade verde; 
Digitalização da economia e da sociedade. 

Os professores  Paulo Trigo Pereira e Sofia Santos integram a equipa responsável por esta
nova área de investigação, juntamente com Steffen Hoernig e Tomás Le Terrien Fragoso.

Saiba mais aqui.

Portuguese Economic Journal

Novo post no blog Portuguese Economy Research Report,
o blog do PEJ dedicado à divulgação de investigação
sobre a economia portuguesa: "Voter turnout in municipal
elections".

Leia aqui. 

Tomada de Posse do Reitor da Universidade
de Lisboa e da sua equipa Reitoral

Já tomou posse o novo Reitor da Universidade de Lisboa, Professor Doutor Luís Manuel dos
Anjos Ferreira, e a sua equipa Reitorial, da qual faz parte João Peixoto, professor catedrático
do ISEG.

O novo Reitor iniciou o seu mandato com as seguintes palavras: 

"Assumir o cargo de Reitor é uma honra e, simultaneamente, uma satisfação a que
corresponderei com todo o meu saber, dedicação e empenho. (…) Sou certamente um
privilegiado, faço o que gosto e acredito no que faço. O que me move é um sentido de propósito
de encontrar para a Universidade de Lisboa as melhores soluções para os problemas do
presente mas também para os do futuro, num trabalho que envolve toda a comunidade
académica." 

Se não teve oportunidade de estar presente, pode ainda assitir à gravação da Cerimónia de
Tomada de Posse. 

Saiba mais aqui.

Alumni Económicas Solidáro 2021/2022

A Alumni Económicas - Associação dos Antigos Alunos do ISEG, consciente da sua
responsabilidade social e do período difícil que vivemos, ainda sofrendo as consequências da
pandemia, continua a apoiar os alunos inscritos no 1º ciclo do ISEG, em regime geral.

Para poderem beneficiar da ajuda financeira, os alunos devem comprovar que se encontram em
dificuldades financeiras através do PROGRAMA ALUMNI SOLIDÁRIO. Este Programa já
permitiu ajudar mais de 70 alunos a fazer face às despesas de alimentaçao, transporte, material
escolar e ainda no valor das propinas. 

Saiba já quais são as condições necessárias para a candidatura a este programa no
Regulamento, e preencha aqui o formulário de candidatura. 

Este Programa só é possível graças aos donativos de antigos alunos, professores e
colaboradores do ISEG e empresas. Que bom é pertencer a esta comunidade que se preocupa
em garantir que todos têm direito ao ensino! 

Saiba mais informações no nosso website.

Eventos na Próxima Semana

Enfrentar os desafios para além das Olimpíadas 

26 de outubro |  11h00 | Auditório CGD, Edifício Quelhas

 Assinatura de protocolo entre ISEG e a AAOP 

O ISEG vai impulsionar as carreiras executivas de atletas olímpicos, ao estabelecer um acordo
com a Associação dos Atletas Olímpicos de Portugal (AAOP) que visa fomentar a
cooperação institucional e criar sinergias.

O acordo procura atender à preocupação atual do setor de dotar atletas olímpicos de
ferramentas para melhor enfrentarem o pós-carreira desportiva no mercado executivo.

O evento contará com a presença do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto,
João Paulo Rebelo e de vários atletas olímpicos, entre os quais os medalhados Armando
Marques, Carlos Lopes, Francis Obikwelu, Nuno Barreto, Nuno Delgado e Rosa Mota.

A entrada é livre, sujeita à lotação do auditório.

Inscreva-se já, aqui!

Veja a agenda do evento no nosso website. 

 Ciclo de Piano Aula Magna

Já começou o Ciclo de Piano da Aula Magna!

Integrado no programa cultural “Música na Universidade de Lisboa”, a Aula Magna vai ser palco
de um Ciclo de Piano que contará com o recital comemorativo dos 50 anos de carreira de Jorge
Moyano e com os recitais de António Rosado e de Artur Pizarro.

A entrada é gratuita e é obrigatória a apresentação do Certificado Digital COVID ou Teste PCR
ou Antigénio com resultado negativo. 

Consulte aqui o programa.

Alumni em Destaque

Fernando Alfaiate, licenciado em Economia e Mestre em
Finanças pelo ISEG, está à frente do PRR. O gestor da
"bazuca" pretende contratualizar 100% do PRR até ao fim
do ano. 

Saiba mais aqui.

Marta Belo, licenciada em Economia pelo ISEG e Diretora
de Serviços Corporativos da EDP Global Solutions,
participou na 6ª Grande Conferência Liderança Feminina,
integrando o painel Mulheres na Tecnologia.

Saiba mais aqui.
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