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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!

"Vivemos tempos de mudança, em que não é fácil prever as
competências que vão ser importantes amanhã. Esta frase
é tão verdadeira hoje como há cem anos atrás. E no entanto
é inegável que há uma aceleração das mudanças
tecnológicas, económicas e sociais à nossa volta. Quais vão
ser as profissões do futuro? Como nos devemos preparar
para a mudança constante? Esta foi uma das razões que
me levou a estudar Matemática e a focar-me nesta genial
construção humana (ou natural?) que mais do que
conteúdos, nos dá as ferramentas para analisar o que nos
rodeia.

Se para mim a Matemática é uma paixão antiga, a sua
aplicação nas Ciências Atuariais é uma atração mais
recente. Esta disciplina, que está no cerne do Master in
Actuarial Science do ISEG, é uma referência nos processos
de análise de risco. Foi no setor segurador que se
desenvolveram muitas das técnicas de análise, gestão e
transferência de risco que designamos por Ciências
Atuariais. No entanto, perceber e quantificar a variabilidade
através de métodos matemáticos e análise estatística é hoje
uma preocupação de todas as atividades económicas, e
colocam a profissão de atuário em elevada procura.

As empresas e organizações precisam de ter a
capacidade de analisar os riscos a que estão expostas.
Utilizar as quantidades de dados que os canais digitais
hoje nos fornecem, aplicando métodos estatísticos.
Criar e comparar cenários, perceber dependências e
suportar decisões. É dentro deste contexto que
desenvolvo o meu trabalho de investigação.
Foco-me em particular na análise de dependências
nas cadeias de seguro e resseguro, tema que vou
desenvolver no projeto exploratório para o qual obtive
recentemente financiamento da Fundação para a
Ciência e Tecnologia.

Como docente do ISEG e coordenadora do Master in
Actuarial Science, aquilo que me motiva é preparar
pessoas com sólidos conhecimentos metodológicos e
flexibilidade para os aplicar nos mais variados
contextos. Acredito que é esta a base para as
profissões de amanhã e que a Matemática, com o seu
rigor e rigidez, é na verdade uma ferramenta para a
flexibilidade e inovação."

Welcome Undergraduates 2021-2022

A semana passada foi marcada por um conjunto muito rico de atividades de receção aos nossos
novos alunos das licenciaturas, que incluíram apresentação da Presidente do ISEG, do
medalhista olímpico Nuno Delgado, do Governador do Banco de Portugal, Mário Centeno,
dos diversos serviços do ISEG e, claro, dos coordenadores dos cursos.

1. Os Professores Clara Raposo e José Veríssimo abriram a sessão.

2. Nuno Delgado falou aos novos alunos sobre superação e trabalho em equipa.

3. O Professor Mário Centeno deu uma primeira lição de Economia. Na qualidade de Mentor,
com os alunos que ingressaram nas licenciaturas do ISEG com as melhores médias.

4. Os novos alunos ficaram a saber como quase tudo funciona no ISEG.

E os nossos caloiros ainda tiveram direito a comer um delicioso gelado artesanal Nanarella, a
um almoço vindo da Petiscaria do Mercado de Campo de Ourique, e a assistir ao memorável
concerto ao vivo de Os Quatro e Meia. 

Veja a reportagem fotográfica completa destes dias tão preenchidos: Dia 1 e Dia 2.
Assista ainda ao vídeo com uma seleção dos melhores momentos da semana:

Na edição desta semana destacamos várias reportagens: a receção aos novos alunos de
licenciatura e o lançamento do novo livro do Professor Francisco Louçã. Anunciamos ainda a
tomada de posse do Reitor da Universidade de Lisboa, que conta com o Professor João Peixoto
do ISEG na sua equipa Reitoral, os eventos da próxima semana, e a Síntese de Conjuntura
referente ao mês de setembro. Na Rubrica "Uma Escola de 1ºs: 111 ANOS, 111 ALUMNI"
contamos com os testemunhos de Carlos Rodrigues e Sara Ribeiro.
Neste número têm a palavra:  Carlos Farinha Rodrigues, Clara Raposo, Francisco Louçã,
João Duque, Luis Mah, Manuel Ennes Ferreira, Maria João Santos, Paulo Trigo Pereira,
Ricardo Cabral, Sandra Maximiano e Sara Falcão Casaca. 

Orçamento à vista?

>> “Ainda se pode ser republicano?” – Artigo de Francisco Louçã, no
Expresso.

>> Opinião de Maria João Santos sobre a responsabilidade social das
organizações, no Público.

>> “Subir ou não a taxa de juro, eis a questão” – artigo de Ricardo
Cabral, no Público.

>> “Autárquicas. Início de um novo ciclo político?” – Artigo de Paulo
Trigo Pereira, no Observador.

>> Comentários de João Duque sobre a retoma económica e o sistema
fiscal, no Diário de Notícias.

>> Comentários de Sara Falcão Casaca sobre os riscos de
desigualdade do trabalho exclusivamente remoto, no Expresso.

>> “EITI, FMI e o que mais vem aí” - Artigo de Manuel Ennes Ferreira no
Expresso.

>> Opinião de Francisco Louçã sobre a despedida de Angela Merkel, no
Expresso.

>> “O Senhor das Moscas” – Artigo de João Duque, no Expresso.

>> Comentários de Luis Mah sobre a estratégia económica da China, no
Jornal de Negócios

>> Comentários de Carlos Farinha Rodrigues sobre o Rendimento
Social de Inserção, na Revista CAIS.

>> “Literacia «financeira-cognitiva-emocional»” – artigo de Sandra
Maximiano, na Executive Digest.

>>Carlos Farinha Rodrigues elogia o papel do Papa Francisco, na Rádio
Renascença.

>> Clara Raposo comenta temas da atualidade no Opinião Pública, da
SIC Notícias.

>> Francisco Louçã comenta, na SIC Notícias, vários temas: o o
lançamento do seu novo livro "Manual de Economia Política",
o desconfinamento, a fuga de João Rendeiro e o conflito na nomeação
para a Armada.

>> Opinião de Carlos Farinha Rodrigues sobre o combate à pobreza, na
RTP3-360.

Novidades de Research

Já saiu a Síntese de conjuntura ISEG de setembro de 2021

Com os dados quantitativos incompletos disponíveis para o 3º trimestre de 2021, estima-se que
o PIB trimestral tenha crescido entre 3,5% e 4% em relação ao trimestre homólogo de 2020, o
que corresponde a uma variação de 2,1% a 2,6% em relação ao 2º trimestre de 2021. Mantém-
se a previsão para o crescimento anual no intervalo 4% a 5%.
Se ainda não teve oportunidade de ler a Síntese de Conjuntura referente ao mês de setembro,
veja aqui.

Os media estão a acompanhar estes novos dados e projeções, veja aqui:

Portuguese Economic Journal

Novo artigo publicado no PEJ e disponível
online "Optimal Population Policy with
Health Care and Lethal Pollution", por  Ulla
Lehmijoki e Tapio Palokangas.

Leia aqui.

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

12 outubro | 15h30 | Aula Magna da Reitoria da Universidade de Lisboa

Na próxima terça-feira, dia 12 de outubro, tomará posse o novo Reitor da Universidade de
Lisboa, Professor Doutor Luís Manuel dos Anjos Ferreira. 

Tomará posse também, como Vice-Reitor da Universidade de Lisboa, o Professor Doutor João
Peixoto, professor catedrático e atual Vice-Presidente do ISEG. Apesar da perda imediata que
significa para o ISEG a saída do professor João Peixoto das suas atuais funções, regozijamo-
nos pelo reconhecimento do papel de relevo e centralidade do ISEG na Universidade de Lisboa,
que fica muito bem representada por este distinto professor.

À nova equipa Reitoral, o ISEG deseja os maiores sucessos no mandato que se inicia. 

Após a Cerimónia de Tomada de Posse, terá lugar a Sessão Solene de Abertura do Ano
Académico 2021/2022. Veja aqui o programa e saiba mais neste link. 

Eventos na Próxima Semana

Emprego e Tecnologias Digitais: Debates Recentes

13 de outubro | 18h00 | Auditório 4 

No âmbito da comemoração do 30º aniversário do programa de Doutoramento em Sociologia
Económica e das Organizações do ISEG e do SOCIUS, realizar-se-á uma aula inaugural
lecionada pela Professora Doutora Ilona Kovács, cujo tema é "Emprego e Tecnologias
Digitais".

A sessão é aberta e poderá ser assistida em direto no Canal de Youtube do ISEG.  Inscreva-se
através do email: sociuseventos@iseg.ulisboa.pt

Saiba mais aqui.

Concerto Antena 2 - Recital de Beethoven “A beleza salvará o mundo”

14 de outubro | 19:00 | Auditório CGD 

Na próxima quinta-feira, o ISEG irá acolher mais um maravilhoso concerto da Antena 2. Desta
vez, será um recital composto pelas músicas de Beethoven, interpretadas por Inês Simões
(soprano), José Corvelo (barítono) e Melissa Fontoura (no piano). 

A entrada é gratuita, não perca! 

O programa já está disponível.

Wine, Economics and Jazz - ALUMNI ECONÓMICAS convida

14 de outubro | 18h00 | Terraço ISEG | Dress code: smart casual

No âmbito da celebração dos 30 anos da  Alumni Económicas, realizar-se-á o evento "Wine,
Economics and Jazz", que contará com a presença do Quarteto Manuel Lourenço. 

Certamente será uma belíssima oportunidade para o reencontro dos ex-alunos do ISEG.
Estamos ansiosos para o voltar a ver, inscreva-se já aqui!

Tem até dia 12 de outubro para se inscrever e reservar a sua garrafa de vinho "30 anos Alumni
Económicas", não perca a edição limitada!

Mais informações no nosso website.

Ministro das Finanças, João Leão, no ISEG para debater o Orçamento 2022 

15 de outubro | 10h00 | Auditório 2, Edifício Quelhas

Numa iniciativa conjunta com o jornal ECO, o ISEG receberá o Professor João Leão, Ministro
das Finanças, no dia 15 de outubro, às 10h00, para uma entrevista e debate com estudantes e
professores. Mais informação no site do ISEG. A não perder!

Lançamento do livro "Manual de
Economia Política" de Francisco Louçã

Na passada quarta-feira realizou-se a sessão de apresentação do livro Manual de Economia
Política, da autoria de Francisco Louçã, professor catedrático de Economia do ISEG e Mariana
Mortágua, deputada, doutorada em economia, e atualmente aluna da Pós-Graduação em
Gestão Fiscal no ISEG Executive Education.

Se não teve oportunidade de estar presente, assista aqui ao evento.

Veja também a reportagem fotográfica.

Uma Escola de 1ºs: 111 ANOS, 111 ALUMNI
 Carlos Rodrigues | Sara Ribeiro 

Nesta edição, deixamos o testemunho de Carlos Rodrigues e Sara Ribeiro:

Carlos Rodrigues
Licenciado em Finanças, 1976
Co-Fundador e Chairman do Banco iIG
Presidente da Fundação Económicas do ISEG

O ISEG de Carlos Rodrigues, na primeira pessoa

"Entrei no ISEG – nesse tempo ISCEF - em 1971, já lá vão 50 anos!

Nesse tempo, no primeiro dia de Faculdade enfrentávamos um mundo novo e desafiante, que
com muitos receios não podíamos esperar para conhecer. Poucos dias passados, já sentíamos
o ISEG como a nossa Escola. Os meios eram outros, aulas no Quelhas e na Buenos Aires
(antigo Instituto Industrial) os dicionários de Francês, Inglês/Português à mão, não fosse ser
necessário entender melhor algo que o Raymond de Barre ou o Paul Samuelson tivessem
escrito. Os professores que íamos conhecendo, como, o F. Pereira de Moura, o Eduardo
Catroga e todos os outros que hoje recordo com saudade, nuns casos; e todos com amizade,
respeito e admiração, porque felizmente estão entre nós.

A crescente dinâmica da luta dos estudantes e as frequentes greves de 1973, foram prenúncio
de mudanças políticas que chegariam em 1974 e que nos permitiam algum tempo livre. Em
Janeiro de 1974 consegui conciliar um emprego em part-time no Gabinete de Planeamento da
Secretaria de Estado do Comércio, depois Comércio Externo, que quando se tornou efetivo no
início de 1975, me obrigou a mudar para horário noturno.

Os meus condiscípulos passaram a ser, na sua maioria, de 8 a 10 anos mais velhos que eu, com
filhos e família. Trabalhavam em Bancos: Português do Atlântico, Agricultura, Fonsecas &  
Burnay e outras grandes empresas, algumas multinacionais.

Quando fui para os Estados Unidos em Dezembro de 1976, tive a sorte de   poder integrar o
programa de “Management Training” de um grande Banco Americano, depois de várias fusões e
aquisições, conhecido hoje como JPMorgan Chase. As Matemáticas Gerais, o Cálculo
Diferencial, a Estatística e o ensino do velho ISCEF, permitiram-me encarar sem dificuldades as
exigências competitivas dum Banco, que nesse tempo era o maior credor externo da República
Portuguesa e  de ser convidado a voltar ao meu País  em 1984 como expatriado, e fundar o
primeiro Banco Privado em Portugal, depois da nacionalização do setor bancário em Março de
1975. 

Quase a fazer 111 anos, o nosso ISEG reinventou-se, e é hoje uma Escola de Economia e
Gestão que honra com o seu dinamismo e criativa modernidade, um longo e riquíssimo
passado.  O ISEG produziu boa parte dos economistas, gestores e governantes do país desde
há mais de um século.  É também um centro de excelência na educação superior, que inspira
todos os anos, milhares de estudantes portugueses e, cada vez mais Internacionais, a continuar
o progresso da nossa escola, e faz parte dos "rankings" de excelência académica mais
relevantes internacionalmente.

Obrigado pela dinâmica, liderança e empenho de todos os que hoje, continuam a fazer do ISEG
um orgulho para nós, que tivemos há já 50 anos o privilégio de aprender nesta Catedral de
Educação Superior da Economia e da Gestão em Portugal."

Sara Maria Murta Ribeiro 
Pós-Graduação em Contabilidade, Finanças Públicas e
Gestão Orçamental, 2003
Pós-Graduação em Gestão de Projetos, 2013
Pós-Graduação em Prospetiva, Estratégia e Inovação,
2014
Executive Board Member IGFSS - Instituto de Gestão
Financeira da Segurança Social 

O ISEG de Sara Ribeiro, na primeira pessoa

"O testemunho de quem teve a oportunidade de crescer pessoal e profissionalmente
alavancado pelo saber e competências técnicas e pessoais aqui aprendidos...

Em 1992, terminei a minha licenciatura em Direito e nessa altura a perspetiva seria fazer o meu
percurso profissional especificamente na área jurídica, mais concretamente na advocacia. Mas o
nosso caminho, profissional como pessoal, nem sempre acontece como antecipávamos. Assim,
desde 1994 que a minha vida profissional tem sido construída, e digo construída no verdadeiro
sentido da palavra, no setor público. Numa primeira fase na área jurídica e de contencioso, mas
progressivamente fui sendo desafiada a desempenhar funções de gestão.

E foi neste momento de viragem para a gestão pública, enquanto dirigente intermédio na
Administração Pública, que percebi que era importante complementar a minha formação
académica de base com outras competências e a opção recaiu logo em 2003 nos cursos de
pós-graduação do ISEG, tendo optado pela Pós-Graduação em Contabilidade, Finanças
Públicas e Gestão Orçamental. Este curso superou em tudo as minhas expectativas, pelo plano
curricular, pelo corpo docente e pelos colegas. A aposta de uma instituição como o ISEG na
formação de quadros da Administração Pública, pois tratava-se de um curso específico para o
setor público, é absolutamente louvável. A academia tem também esta responsabilidade de
contribuir para a melhor formação dos quadros públicos, dos quais tanto se exige e que a tanto
escrutínio estão sujeitos.

Mais tarde, assumindo responsabilidades de gestão de nível superior, os desafios têm sido cada
vez maiores e mais exigentes. O setor público, tal como o setor privado, deve estar em
permanente evolução, e sempre assumi as minhas responsabilidades no propósito de
acrescentar valor às organizações em que exerci funções. E acrescentar valor no setor público
pode ser comparado a acrescentar valor no setor privado, tendo em mente aquilo que são as
expetativas de ganho dos “acionistas”, ou seja, todos nós destinatários dos serviços públicos –
cidadãos, famílias, empresas, instituições das mais diversas tipologias, etc.
É neste momento que continuo a apostar na minha formação e reforço de competências e mais
uma vez elegi o ISEG. Desta vez a escolha recaiu na Pós-Graduação em Gestão de Projetos, no
ano de 2012 e mais uma vez as minhas expectativas foram superadas. Agora os meus pares, já
não eram do setor público, mas sim do setor privado (aliás era a única aluna do setor público) e
a troca de experiências e o trabalho em equipa absolutamente enriquecedor, para além da mais-
valia de todo o conhecimento adquirido.

O meu percurso formativo complementava-se agora – a componente jurídica com a componente
de gestão financeira e análise de investimentos, que tão fundamental é na tomada da decisão
pública e na seleção das opções que se nos colocam.
Mas a gestão pública também tem que assumir um caráter de inovação, e em 2013, recorrendo
ao Programa APEX, resolvi apostar no curso de Pós-Graduação em Prospetiva, Estratégia e
Inovação, no qual era mais uma vez a única aluna do setor público, o que aliás até foi visto com
surpresa por docentes e colegas numa área tão específica, a que o setor público parece tão
alheio, ainda por cima com uma formação de base em Direito. Em 2014 recebo Prémio de
Melhor Aluna desta Pós-Gradução, o que muito me honrou.

Tenho a certeza que este processo formativo no ISEG foi decisivo para o desempenho de
funções de gestão e administração que tenho assumido nos últimos tempos, quer em Conselhos
de Administração de empresas do setor público empresarial, quer no Conselho Diretivo do
instituto público em que hoje me encontro. Sem esquecer que estar em “Boards” ainda é
maioritariamente de homens, cabe-nos a nós mulheres marcar o nosso espaço!
Ao ISEG o meu obrigada.

E a todos que se questionam se vale ou não a pena, digo, sem margem de dúvida, vale a pena
apostar todos os dias na nossa formação, no desenvolvimento das nossas competências e
ambicionar ir mais além e trazer valor às organizações que nos acolhem e àqueles a quem os
nossos serviços ou produtos se destinam."

Evocação in memoriam do Professor João
da Silva Ferreira 

É com enorme pesar que comunicamos o falecimento do nosso querido Professor
Catedrático Jubilado, João da Silva Ferreira, cujo  trabalho e dedicação agradecemos e  não
será esquecido. 
Leia aqui o bonito texto de homenagem que, gentilmente, o Professor João Duque escreveu.
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