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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!

"A cultura pode viver sem o Desporto? o Desporto não
pode viver sem cultura e educação!

Facto 1: A mudança é uma constante na cultura humana
Heráclito dizia que nenhum homem entra no mesmo rio
duas vezes e foi também ele que sublinhou que nada neste
mundo é permanente, exceto a mudança e a transformação.
Naquela época, o sábio grego não podia imaginar que a
mudança viria a ser tão vertiginosa. A tecnologia evolui tão
rapidamente que cada avanço e cada conquista podem ficar
obsoletos de um dia para o outro.
O mundo muda a uma velocidade espantosa e toda a
adaptação e capacidade de gestão da mudança se tornou
fundamental para enfrentar o presente e o futuro. As nações
cada vez mais, precisam de líderes que sejam agentes da
mudança.

Facto 2: A educação influencia uma cultura desportiva?
A resposta é óbvia: influencia e muito. Neste sentido, o
desporto é um meio ou um fim? Como é que alinhamos
todos os intervenientes no fenómeno desportivo, no mesmo
sentido e na mesma direção? o desporto pode inspirar uma
nação? Uma nação mais responsável, mais solidária e mais
inclusiva exige que façamos as perguntas certas às pessoas
certas. A cada um de nós, não apenas aos líderes e
gestores.
A resposta também está nas pessoas, no cidadão comum,
nos atletas.

Nós, Olímpicos, já o provámos no pódio e fora dele; nas
metas que cortamos e naquelas que falhamos; nas
tentativas conseguidas e frustradas para ir mais longe, para
correr mais rápido e para saltar mais alto.
A educação aliada ao desporto é um motor de
desenvolvimento cultural,  a educação e o desporto tornam
as sociedades mais saudáveis, mais equilibradas e mais
aptas para o progresso e para o ritmo vertiginoso a que
vivemos, e fomentam um conjunto de valores fundados no
respeito, na superação, na resiliência, na excelência e na
amizade.
Assim, e em jeito de sumário, temos hoje uma equação que
importa conciliar: a mudança é constante e atingiu uma
velocidade estonteante; a educação (ler: todas as formas de
educação que promovam a literacia, o ensino e a
aprendizagem, o desenvolvimento intelectual, físico e
emocional, a cidadania informada, a cultura e o desporto)
precisa de se adaptar às novas realidades.

Associarmo-nos ao ISEG e à área de Formação
Executiva significa um marco, uma referência e o perseguir
de um objectivo na vida da AAOP, criar as condições para
capacitar os atletas olímpicos, dar-lhes rosto e dignificar o
seu estatuto,  esta excelente oportunidade que nos foi dada
por esta instituição centenária com um dinamismo que a
torna numa  das melhores instituições de ensino a nível
mundial,  deve e vai ser aproveitada, “para os atletas, pelos
atletas e para a Sociedade.”

Formar Campeões na Gestão depois dos
Jogos Olímpicos

Os Olímpicos Rosa Mota,  Nuno Delgado e Francisca Laia estiveram no ISEG para assinatura do
protocolo. Na foto, com Clara Raposo, Luís Alves Monteiro e Luís Cardoso.

A semana passada foi assinado um novo protocolo entre o ISEG e a AAOP - Associação dos
Atletas Olímpicos de Portugal. Depois de uma exigente carreira no desporto, os atletas
olímpicos poderão adquirir novas competências de gestão em formações de grande qualidade
no ISEG Executive Education. Vamos contribuir para dar impulso a uma nova carreira destes
profissionais de elevado potencial. E, quem sabe, num próximo curso que venha aqui a fazer,
terá como colega de grupo um campeão olímpico?...Um bom exemplo é o nadador olímpico
Simão Morgado, que já é nosso Alumnus! 

O evento contou 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.

Encontre aqui as fotografias do evento, e se não conseguiu comparecer, assista já!

Foram muitas as lendas do desporto nacional e mundial que marcaram presença no ISEG. Nas fotos:
Aurora Cunha, Francis Obikwelu e Simão Morgado.

Na edição desta semana destacamos o protocolo entre o ISEG e a AAOP e as novidades de
Research, que incluem a Síntese de Conjuntura acabada de sair. Na secção "Uma Escola de
1ªs: 111 ANOS, 111 ALUMNI" contamos com os testemunhos de Sérgio Monte Lee e
Helena Alves Borges.
Neste número têm a palavra António da Ascenção Costa, António Garcia Pereira, Carolina
Afonso, Clara Raposo, Francisco Louçã, Joana Santos Silva, João Duque, João Ferreira
do Amaral Manuel Ennes Ferreira, , Margarida Chagas Lopes, Maria , Maria João Guedes,
Paulo Trigo Pereira, Ricardo Cabral e Vera Barros. 

Campeões na economia e na gestão?

>> “Diga-me, que contas certas não estão erradas?” - opinião
de Francisco Louçã, no Expresso.

>> “São (quase) certas contas certas em 2021 e em 2022” – artigo de
Ricardo Cabral, no Público.

>> “O Pântano político (I): o espetro da ingovernabilidade” – artigo de
Paulo Trigo Pereira, no Observador.

>> “A irresponsabilidade dos crisófilos” - artigo de Francisco Louçã, no
Expresso.

>> “Disrupção também afeta África” – opinião de Manuel Ennes Ferreira,
no Expresso.

>> “E agora? Trabalhem!” - artigo de João Duque, no Expresso.

>> Declarações de João Duque sobre o aumento do salário mínimo no
Jornal Económico.

>> Declarações de Paulo Trigo Pereira sobre o impacto que o chumbo
do OE terá nas injeções previstas para a TAP e CP, no Jornal
Económico.

>> “O fim da Justiça e da Democracia às mãos do Direito e da
Imprensa” - opinião de António Garcia Pereira, na Notícias Online.

>> "Ó espelho meu, será a minha equipa tão boa como eu?” – artigo de
Maria João Guedes, na Executive Digest.

>> A experiência de liderança de Clara Raposo na XXII Conferência
Human Resources.

>> Artigo de Joana Santos Silva sobre o regime de trabalho em formato
híbrido, na RH Magazine.

>> “Phygital nos loucos anos 20” – artigo de Carolina Afonso, na Revista
Imagens de Marca.

>> Comentários de António da Ascensão Costa sobre o impacto do
chumbo do OE, na ECO.

>> João Ferreira do Amaral e Vera Barros, no podcast “Tempestade
Perfeita”, da Rádio Observador, sobre o regresso da inflação.

>> Francisco Louçã, no podcast “O Tabu”, da SIC Notícias, sobre as
maiorias absolutas e o desastre do CDS.

>> Comentários de João Duque sobre o futuro político do país após o
chumbo do orçamento de Estado, na TSF.

>> Francisco Louçã comenta, na SIC Notícias, vários temas: uma Direita
“crispada”, um planeta na rutura, a crise do SNS.

Novidades de Research

Síntese de Conjuntura acabada de sair!

Leia AQUI a Síntese de Conjuntura relativa ao mês de outubro que o Grupo de Análise
Económica do ISEG preparou. Com dados até outubro de 2021, a previsão de crescimento
anual do PIB situa-se agora entre os 4,4% e os 4,8%.

A Síntese de Conjuntura já foi citada nos meios de comunicação:

30 anos do SOCIUS: 8º Ensaio Publicado pelo Público

“Educação: novos ou velhos desafios?", da autoria da Professora Margarida Chagas Lopes,
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.

7th Workshop on the Socio-Economics of Ageing 

O ISEG acolheu, na semana passada, o 7º Workshop sobre a Sócioeconomia do
Envelhecimento, que abordou, entre vários temas, os cuidados informais de longa duração e
o nível de despesa que será necessário investir de modo a fazer face às necessidades de
uma população cada vez mais envelhecida.

Newsletter REM

O REM é um Consórcio de Investigação na área da
Economia e da Matemática. 

Acompanhe a newsletter de outubro, aqui. 

ISEG é cultura e conhecimento

Concertos Antena 2

11 de novembro | 19h00 | Auditório CGD

Na próxima quinta-feira, dia 11 de novembro, vamos receber o Quinteto de Sopros do Vale, em
mais um Concerto Antena 2.

A  entrada é gratuita, sujeita à capacidade da sala. 

Consulte o programa aqui. 

Exposição de Atelier de Pintura 

12 de novembro | 18h

A Comissão Cultural do ISEG tem o grato prazer de informar que as exposições voltaram ao
Quelhas.

A Exposição do Atelier de Pintura do ISEG vai estar patente nos Claustros do edifício do
Convento das Inglesinhas, no período compreendido entre 12 novembro e 10 dezembro de
2021, com inauguração marcada para dia 12 de novembro às 18h.

Venham prestigiar os “artistas” com a vossa presença!

Mais informações no nosso website. 

ECON talks, by YES ISEG

2, 4, 9 e 11 de novembro |  10h30 - 17h00 

O Econ Talks é um evento online organizado pela ISEG Young Economics Society – ISEG YES,
que pretende sensibilizar a população portuguesa para a importância de vários temas de cariz
económico, organizando debates, palestras e workshops.

A cada dia está associado um tema específico: a Europa, o Ambiente, a Economia e a Era
Digital, respetivamente. 

A inscrição é gratuita, saiba mais aqui. 

ISEG na Web Summit 2021: Clara Raposo
sobre Climatech e Green Finance, a convite

da Embaixada Britânica

No âmbito da Web Summit 2021, o ISEG Sustainable Finance Knowledge Centre e a
Embaixada Britânica convidaram a Presidente do ISEG, Professora Clara Raposo, para uma
conversa sobre Finanças Sustentáveis intitulada “Climatech and Green Finance – The Digital
Future in a Green Economy”.

A entrevista decorreu na passada quarta-feira, dia 3 de novembro, no stand da Embaixada
Britânica na Web Summit, e foi transmitida em direto no Twitter da Embaixada @ukinportugal.

Se não teve oportunidade de assistir, veja já aqui!

Reserve já o seu lugar no Jantar Solidário da
Alumni Económicas

O Jantar Solidário organizado anualmente pela Alumni Económicas está de volta!

Este jantar é organizado com o intuito de angariar fundos para dar continuidade ao programa de
apoio os alunos inscritos no 1º ciclo do ISEG que comprovadamente se encontram em
dificuldades financeiras.

Convidamo-lo(a) a associar-se a esta nossa causa, juntando-se a nós no dia 18 de novembro,
pelas 19h30, no Zeno Lounge do Casino Estoril para saborear um apetitoso jantar, seguido
de um espectáculo com a participação de vários artistas e antigos alunos do ISEG.

Inscreva-se até dia 15 de novembro.

Estudantes em Alta: LIS passa às Semi-finais
do McGill Portfolio Management Challenge!

É com enorme orgulho que anunciamos que a LIS - Lisbon Investment Society - uma das
associações do ISEG, passou às Semi-Finais do McGill Portfolio Management Challenge, sendo
uma das 25 equipas que passaram a esta fase, numa competição mundial. 

Muitos parabéns à incrível equipa, constituída por Lourenço Cardoso, Alexandre Silva, Pedro
Mendes, Edgar Moto e Daniel Garduño. 

Boa sorte para a próxima etapa! You rock! 

Uma Escola de 1ºs : 111 ANOS, 111 ALUMNI 
Helena Alves Borges | Sérgio Monte Lee 

Nesta edição, deixamos o testemunho de Helena Alves Borges e Sérgio Monte Lee.

Helena Alves Borges
Licenciada em Gestão, 1993
Diretora Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira

O ISEG DE HELENA ALVES BORGES, na primeira pessoa

“O ISEG proporciona o encontro dos talentos, uma rede de conhecimento, relações profissionais
estruturadas e amigos para a vida.

Inspira e desafia sucessivas gerações colocando-nos ao serviço de um país melhor!

A dinâmica de grupo e a qualidade dos intervenientes são essenciais  à dialética do
conhecimento e a Nossa Escola sempre nos ofereceu essa garantia assente na extraordinária
qualidade do corpo do docente.

Regressar ao ISEG em 2021 é dar um salto ao futuro.

São notórias as extraordinárias mudanças que se operaram nestes últimos anos, a projeção
internacional que o ISEG adquiriu e as legítimas ambições que os novos projetos alimentam e a
cuja concretização nos devemos aliar.

Todos colaboramos quando projetamos a imagem de profissionalismo e rigor que a Nossa
Escola nos transmitiu.”

Sérgio Monte Lee
Licenciado em Gestão, 1997
Executive Board Member, Deloitte Continental Europe
Partner na Deloitte

O ISEG DE SÉRGIO MONTE LEE, na primeira pessoa

"Apesar de ter sido já há quase 30 anos, em 1993, lembro-me perfeitamente do momento em
que fui entregar o meu processo de candidatura à Universidade. A funcionária que recebeu e
validou o formulário perguntou-me várias vezes se eu não me tinha enganado a preencher a
parte relativa às opções de Cursos e Universidades, porque tinha preenchido apenas uma
opção, com a indicação do curso de Gestão no ISEG.

Olhando para trás, e apesar de ter sido assertivo na resposta “sim, tenho a certeza do que estou
a fazer”, não sei se posso afirmar veementemente que essa decisão tenha sido muito
fundamentada. Costumo dizer que tomamos as principais decisões da nossa vida profissional
com base em informação muito limitada. Basta pensarmos na forma como escolhemos a área de
“especialização” no secundário, a universidade e respetivo curso ou o primeiro emprego. O que
é um facto é que, fundamentada ou não, veio a revelar-se inquestionavelmente uma decisão
muito acertada.

A grande maioria de nós traz memórias inesquecíveis da sua vivência académica. Mas mais do
que as boas memórias, que também tenho muitas, o que mais valorizo dos meus 4 anos de
ISEG foram também 4 ferramentas e ativos que ainda hoje fazem parte do meu dia a dia:
… o método de estudo e investigação. O facto de termos grande parte dos exames com
consulta livre, orientava o estudo para o entendimento dos conceitos fundamentais, em
detrimento da memorização, algo que é muito mais útil para a nossa vida profissional;
… o desenvolvimento da oratória e de capacidades de apresentação. O método de
avaliação, que combinava trabalhos de apresentação na aula, algo relativamente raro há 30
anos, com a necessidade de ir a provas orais para justificar avaliações mais elevadas, exigiam
que desenvolvêssemos capacidades de oratória e não apenas de escrita;
… o “motto” work hard, play hard. A vida académica no ISEG era muito mais que as aulas e os
exames. Para além das várias disciplinas de matemáticas, finanças, economia, etc, era
“obrigatório” passar com distinção as “matérias” de espadinha, bridge ou king no bar ou as de
futebol nos diferentes torneios. E a diversão é um fator relevante para a nossa vida, porque é
algo que nos energiza.
… um grupo de amigos extenso que ainda mantenho após quase 25 anos da conclusão do
curso. Já não conseguimos manter, sobretudo por questões de ordem física, o jogo semanal de
futebol, que fizemos regularmente durante 20 anos, mas conseguimos manter grandes almoços
ou jantares e algumas viagens inesquecíveis. Temos como objetivo fazer um “check” às festas
mais icónicas do mundo, fomos recentemente à Oktoberfest e ao St Patricks Day.

Finalizando como comecei, não sei se foi a decisão mais fundamentada da minha vida. Mas
ainda bem que a tomei. Se pudesse voltar atrás no tempo, não tenho dúvidas que tomaria a
mesma decisão. E teria uma resposta muito mais interessante para dar, quando me
perguntassem incrédulos se eu não queria preencher pelo menos mais uma outra opção."

(Re)veja o memorável Concerto 
d' Os Quatro e Meia

Não assistiu ao concerto ao vivo no ISEG da banda Os Quatro e Meia? O ISEG ficou com as
emoções ao rubro!

Se não viu em direto, veja agora aqui!
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