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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!

O Colégio Food Farming and Forestry (Colégio F3) é uma
estrutura transversal que agrega docentes e investigadores
das 18 Escolas da Ulisboa, possibilitando a formação de
grupos multidisciplinares orientados para os múltiplos
desafios atuais. A diretriz destas equipas está na
dinamização de ambientes que promovem a adoção de
atitudes interdisciplinares e na criação de conhecimento
com visibilidade nacional e internacional, capazes de gerar
propostas de educação e de investigação diferenciadas. As
iniciativas dos grupos são, desse modo, o resultado das
prioridades definidas pelos seus membros, num modelo
“bottom-up”, em resposta a diversos desafios, incluindo
reptos lançados por entidades externas à Academia.
O grau de realização dos programas destes grupos
demonstrou ser possível alcançar um quadro novo de
cogeração e translação de conhecimento, consolidando-se
o Colégio F3 como o catalisador da criação de
conhecimento transdisciplinar nas áreas de alimentação,
agricultura e florestas na Universidade de Lisboa e, nesse
quadro, constituindo-se elemento dinamizador de
abordagens holísticas de promoção do desenvolvimento
científico e tecnológico e do ensino para a inovação nos
sectores agroalimentar e florestal, e elemento motor de
políticas públicas antecipativas perante os múltiplos
desafios com que a sociedade humana se confronta ao
nível nacional e internacional, em consonância com a sua
Visão.
Assim, o Colégio F3 assume desde a sua criação em 2015,
a Missão de partilhar competências interdisciplinares dos
domínios da alimentação, da agricultura e da floresta para
estimular o desenvolvimento de conhecimento
transdisciplinar dirigido à inovação e valorização
tecnológica, à promoção da responsabilidade social e
ambiental, assim como a uma governança integrada destes
sectores, em pleno alinhamento com as estratégias da
Universidade de Lisboa. Esta missão incorpora a
necessidade de preparar a adaptação transformativa da
educação e investigação, exigida pelos atuais paradigmas
de livre disseminação da informação, tecnologias de
informação e comunicação e criação de competências para
a empregabilidade.

Possuindo a ULisboa massa crítica e centros de
investigação com enorme reconhecimento em todos os
domínios do conhecimento necessários à excelência do
novo ramo em “Ciências da Sustentabilidade”, o Colégio F3
criou em 2018 o Doutoramento em Ciências da
Sustentabilidade – Recursos, Alimentação e Sociedade
(REASOn). O DCS-REASOn contribui para dotar de sólido
conhecimento científico profissionais de vários segmentos,
empreendedores, académicos e decisores para garantirem
novos modelos de atuação, perante os enormes desafios
que se colocam à sustentabilidade direcionada para a
produção e consumo de alimentos
Neste inovador ciclo de estudos, pretende-se que os
profissionais sejam catalisadores de respostas alicerçadas
na interação dos sistemas ecológicos e sociais,
incorporando conhecimento científico na compreensão das
interseções entre sistemas globais, naturais, sociais e
humanos e nas suas consequências para a
sustentabilidade.
O Colégio F3 contribui ao mesmo tempo para uma
sociedade mais informada, através de workshops e
seminários, integradores das atividades desenvolvidas nos
seus Centros de Conhecimento, alicerçados em
complementaridades que maximizam o impacte social.

Professora Amélia Branco eleita Diretora do
Colégio F3-Food, Farming and Forestry da
Universidade de Lisboa

A Doutora Amélia Branco, professora de
História do ISEG, foi recentemente
nomeada Diretora no Colégio F3 da
Universidade de Lisboa, após eleição
pelos colegas das diferentes faculdades e
institutos que integram o Conselho
Coordenador deste instituto. O ISEG sente
o maior orgulho pelo desempenho desta
função por parte da Professora Amélia
Branco, a quem deseja os maiores
sucessos neste projeto.

É missão do Colégio F3:
"(..) partilhar competências
interdisciplinares dos domínios da
alimentação, da agricultura e da floresta
para estimular o desenvolvimento de
conhecimento transdisciplinar dirigido à
inovação e valorização tecnológica, à
promoção da responsabilidade social e
ambiental, assim como a uma governança
integrada dos sectores alimentar e
agroflorestal."

O Colégio F3 tem como visão constituir-se: 
"(...) catalisador da criação de
conhecimento transdisciplinar nas áreas de
alimentação, agricultura e florestas na
Universidade de Lisboa e, nesse quadro,
constitui o elemento dinamizador de uma
abordagem holística de promoção do
desenvolvimento científico e tecnológico e
do ensino para a inovação nos sectores
alimentar e agroflorestal, sendo elemento
motor de políticas públicas antecipativas
perante os múltiplos desafios com que a
sociedade humana se confronta ao nível
nacional e internacional."

in: Regulamento do Colégio F3 da ULisboa

Na edição desta semana destacamos a nova direção do Colégio F3 da Universidade de Lisboa, 
as novidades de Research, que incluem o Índice de Confiança ISEG acabado de sair, o 
lançamento do Livro do IPP e a secção "Uma Escola de 1ªs e 1ºs: 111 ANOS, 111 ALUMNI" em 
que contamos com os testemunhos de António Guerreiro e Filipa Barreto.
Neste número têm a palavra Ana  Venâncio, Alexandre Abreu, António Mendonça, Clara 
Raposo, Francisco Louçã, João Duque, João Ferreira do Amaral, José Azevedo Pereira, 
José Dias Lopes, Madalena Tomé, Ricardo Cabral, Sara Falcão Casaca e Vera Barros.

Que caminho, Portugal?

>> Durante a 21ª Conferência da Executive Digest, João Duque afirmou
que “a Administração Pública é uma anedota em termos de avaliação”.

>> Artigo de Francisco Louça, no Expresso, intitulado “A misteriosa
conspiração da madrugada de 22 de julho”.

>> “O Turismo e a cimeira de Glasgow” segundo José Dias Lopes, no
Jornal Econónico.

>> “É altamente provável que as regras orçamentais europeias sejam
relaxadas quanto baste, com ou sem Christian Lindner…”,
afirma Ricardo Cabral, no Público.

>> António Mendonça entrevistado pelo Dinheiro Vivo sobre temas da
atualidade.

>> Clara Raposo é uma das personalidades que integram o Conselho
Estratégico do Prémio Nacional de Sustentabilidade 2030 Fórum ESG.

>> Afirmações de José Azevedo Pereira sobre a reforma do sistema
fiscal e da administração pública durante o congresso da SEDES.

>> Artigo de Alexandre Abreu sobre o englobamento obrigatório dos
rendimentos de capital em IRS, no Le Monde Diplomatique.

>> Madalena Tomé participou na primeira reunião do Conselho
Estratégico do Prémio Nacional de Sustentabilidade, organizado pelo
Jornal de Negócios, e defendeu que a resolução do problema da
sustentabilidade tem de passar pela inovação e estar presente em todo
o negócio.

>> Divulgados os resultados do estudo sobre “Os benefícios sociais e
económicos da igualdade salarial entre mulheres e homens”,
coordenado por Sara Falcão Casaca, segundo o qual a igualdade
salarial levaria a um crescimento de 1,4% do PIB.

>> Ana Venâncio explica as vantagens do crédito pessoal e os cuidados
a ter, na Rádio Observador.

>> João Ferreira do Amaral e Vera Barros, no podcast “Tempestade
Perfeita”, da Rádio Observador, dedicado às regras orçamentais da
União Europeia.

>> Francisco Louça comentou no podcast Tabu da SIC Notícias que
“não há nenhuma razão constitucional para provocar a dissolução do
parlamento”.

Novidades de Research

CESa/ISEG apoia reportagem do
Público sobre São Tomé e Príncipe

Reportagem realizada com o apoio da
Bolsa de Criação Jornalística sobre
Desenvolvimento, promovida pela ACEP e
pelo CEsA/ISEG, com o apoio do Camões
— Instituto da Cooperação e da Língua.

Institute of Public Policy - Lisbon
lança livro "Governar para as
Próximas Gerações - Sucessos e
Fracassos de Políticas de Longo
Prazo em Portugal (1995-2019)"

O Institute of Public Policy - Lisbon e a
editora Almedina têm o prazer de convidar
para o lançamento do livro, "Governar para
as Próximas Gerações. Sucessos e
Fracassos de Políticas de Longo Prazo em
Portugal (1995-2019)", de Daniel Cardoso,
Catherine Moury, Ana Paula Costa e
Mafalda Escada, a decorrer no dia 16 de
novembro pelas 18h00 na livraria
Almedina do Atrium Saldanha.

A apresentação e discussão da obra
estará a cargo de Paulo Trigo Pereira
(ISEG e IPP), João Goulão (SICAD) e
Mafalda Leitão (ICS).

O Institute of Public Policy tem todo o
prazer em contar com a sua presença!

A entrada é livre!

Adquira o livro aqui.

Portuguese Economic Journal

Já saíu a nova edição da Newsletter do
Portuguese Economic Journal.

Veja aqui os mais recentes artigos
publicados.

Já saiu o Índice de Confiança ISEG, relativo ao mês de outubro

Em outubro de 2021 o índice de confiança do ISEG, relativo à evolução da atividade
económica portuguesa no curto prazo, assumiu o valor de 38,1, o que representa uma subida
do nível de confiança relativamente ao mês anterior em que o valor do índice foi de 37,5. Em
termos homólogos a variação percentual do índice foi de 39% em outubro, mantendo-se o
efeito base decorrente da queda abrupta do índice em 2020. O nível atual do índice
ultrapassa os níveis pré- pandemia. Manteve-se o consenso dos membros do Painel
relativamente à evolução da economia.

O Índice de Confiança, apurado pelo Grupo de Análise
Económica do ISEG, já foi citado no Jornal Económico.

Uma Escola de 1ºs :
111 ANOS, 111 ALUMNI 
António Guerreiro | Filipa Barreto

Nesta edição, deixamos o testemunho de António Guerreiro e Filipa Barreto.

António Guerreiro
Licenciado em Finanças, 1974
Chairman e Fundador do Banco Finantia

O ISEG DE ANTÓNIO GUERREIRO, na primeira pessoa

"A licenciatura em finanças que terminei em 1974 no ISEG revelou-se uma base formidável para
a minha formação complementar no estrangeiro (Harvard MBA) e a minha vida profissional, de
mais de quatro décadas e em três continentes.

Da contabilidade à estatística, da macroeconomia às finanças, passando pela economia de
empresa, tudo me marcou e preparou de forma decisiva e duradoura para atuar em múltiplos
contextos, com evoluções social, tecnológica e geopolítica inimagináveis quando entrei no velho
“Quelhas” pela primeira vez em 1969.

O ISEG tem passado por múltiplas fases mas sempre se conseguiu adaptar  às necessidades da
sociedade e dos setores a que destina a sua formação e investigação.

Desejos de muitos e bons anos mais nesta senda"

Na foto da esquerda, em 1974, António Guerreiro graduado do ISEG e pronto para abraçar o
futuro! À direita, no Dia dos 110 Anos do ISEG, a entregar o Prémio Banco Finantia.

Filipa Barreto
Licenciada em Gestão, 1997
Partner da KPMG, Deal Advisory - M&A

O ISEG DE FILIPA BARRETO, na primeira pessoa

"Quando ouvi pela primeira vez a nova identidade do ISEG reflectida no slogan “Open Minds,
Grab the Future” de imediato pensei “É isto mesmo!” e recordei aquela que considero ter sido
uma das mais importantes aprendizagens da minha licenciatura – o valor e a vivência da
diversidade e do pluralismo – uma temática que está hoje na ordem do dia e na agenda de todos
os líderes.

Gostaria também de destacar os sólidos conhecimentos de gestão e de finanças para além de
todo o espírito de entreajuda que genericamente caracteriza os ISEGuianos.

Obrigada ISEG!"

Filipa Barreto em entrevista à Visão em 2021 e na Benção das Fitas em 1997.

Presidente do ISEG na Conferência da
IOSCO e dos 30 Anos da CMVM 

Com o Professor Ricardo Reis (LSE) como
moderador, a Professora Clara Raposo
foi uma das convidadas a partilhar a
sua visão no painel “Understanding the
future: trends in theory and in practice”,
ao lado de Pedro Matos (Richard A. Mayo
center for Asset Management, Darden
School of Business), Guntram Wolff
(Bruegel) e Karel Lannoo (CEPS).

Mais informação sobre a conferência aqui.

What's Up @ ISEG

Meet the Journey from ISEG to
Amazon

Junta-te à Veronika, à Maria e ao João,
antigos alunos do ISEG, e conhece a sua
viagem do ISEG à Amazon!

Fica a saber como é trabalhar na Amazon,
em diferentes setores e áreas! Também
teremos a oportunidade de ouvir dicas e
conselhos sobre a sua experiência e
entrada no mercado de trabalho!

Inscrição obrigatória neste link.

Saúde em Portugal em Tempo de
Covid-19 - Ciências Médicas e
Ciências Sociais em Debate

Não perca o Encontro “Saúde Em Portugal
Em Tempo De Covid-19 – Ciências
Médicas e Ciências Sociais em Debate“,
no ISEG, dia 26 de novembro.

A entrada é gratuita, mas sujeita a
inscrição obrigatória neste link.

Jantar Solidário Alumni
Económicas

O Jantar Solidário visa angariar fundos
para um programa de apoio financeiro a
estudantes de licenciatura.

Associe-se a esta nossa causa,
participando no Jantar Solidário que terá
lugar no dia 18 de novembro, pelas 19h30,
no Zeno Lounge do Casino Estoril, seguido
de um espetáculo com a participação de
vários artistas e antigos alunos do ISEG.

Networkme & ISEG Career
Roadshow

Acelera a tua carreira no Career
Roadshow ISEG!

No Career Roadshow ISEG vais ter a
oportunidade de participar em diversas
atividades e workshops com mentores, tais
como workshops e sessões de networking
exclusivas que vão ajudar-te a desenvolver
um plano de carreira na área em que
pensas trabalhar.

Inscreve-te já aqui.

Alumni que são notícia

Jorge Peralta, licenciado em Gestão pelo ISEG Lisbon School of
Economics and Management é Chief Finance Office no Grupo
Talenter™, função que acumula agora com o cargo de CEO da
Exato® Seguros.

Saiba mais aqui.

Rui Cortez, 47 anos, gestor licenciado pelo ISEG-Instituto Superior
de Economia e Gestão, é o novo administrador da empresa
municipal `Frente MarFunchal'.

Saiba mais aqui.

Filipa Silva, licenciada em Matemática Aplicada à Economia e à
Gestão (1997/2001) e mestre em Econometria Aplicada e Previsão
(2003/2005), pelo ISEG, dá workshops online sobre comida
vegetariana e vegan.

Saiba mais aqui.

Sandra Leal Vera-Cruz, licenciada em Gestão pelo ISEG em
2000, é a nova Managing Director da Mondelez Portugal.

Saiba mais aqui.

OPEN MINDS. GRAB THE FUTURE!
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