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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 Associação dos Estudantes do ISEG (AEISEG) é uma
instituição centenária que tem procurado ao longos dos
anos adaptar-se à realidade do ISEG. Uma realidade de
inovação, rigor e excelência, onde o trabalho é a palavra-
chave para o sucesso, que se renova constantemente pelas
suas pessoas.

O novo mandato dos órgãos sociais da AEISEG iniciou-se
no dia passado dia 17, onde tomaram posse mais de 60
membros. Durante o próximo ano de mandato iremos ter 12
departamentos dotados de motivação e capacidade,
liderados por alunas e alunos dos mais variados anos
curriculares que apresentaram à comunidade ISEGuiana um
programa de atividades ambicioso, com o objetivo de
enriquecer a experiência dos nossos estudantes numa
altura em que se espera um maior regresso à normalidade
após 2 anos de pandemia.

Desde a recreação e cultura à pedagogia, passando pelo
mercado de trabalho e pelo desporto, nunca esquecendo os
alunos internacionais e todos os diferentes ciclos de ensino,
iremos continuar a proporcionar experiências e a atividade
aos nossos estudantes. Nesta casa, onde o futuro da
economia e da gestão é feito de diferentes talentos, a
AEISEG apresenta-se como um motor de desenvolvimento
não só para os diferentes dirigentes associativos, mas para
toda a comunidade ISEGuiana, que é o foco do nosso
trabalho."

Associação de Estudantes toma posse

Bernardo Varela é o novo presidente da AEISEG

Na passada quarta-feira, dia 17 de novembro, realizou-se a Tomada de Posse dos novos
Órgãos Sociais da AEISEG. Bernardo Varela, licenciado em Gestão e a fazer Mestrado na
mesma área no ISEG, é o novo presidente da Associação de Estudantes.

Na edição desta semana destacamos a tomada de posse dos novos órgãos sociais da
Associação de Estudantes do ISEG,  a presença do clube de estudantes LIS - Lisbon Investment
Society no Top-10 do concurso mundial de gestão de portfólios McGill e a secção "Uma Escola
de 1ªs e 1ºs: 111 ANOS, 111 ALUMNI" em que contamos com os testemunhos de Vítor
Constâncio e de Dorabela Charneca.
Neste número têm a palavra Ana Lucas, Amélia Bastos, Clara Raposo, Daniel Seabra Lopes,
Francisco Louçã, Inês Faria, João Duque, João Ferreira do Amaral, Luís Nazaré, Maria
Rosa Borges, Marisa Quaresma dos Reis, Ricardo Cabral, Sandra Faustino e Sandra
Maximiano.

Pandemia, eleições e economia: que futuro
para Portugal?

>> Maria Rosa Borges escreve no Jornal Económico sobre a
instabilidade no mercado do gás natural durante o evento Portugal
Smart Cities Summit.

>> A importância da data science e a formação de profissionais nesta
área são o tema do artigo de Ana Lucas no Jornal Económico.

>> Amélia Bastos e Clara Raposo subscrevem o Pacto para a
Infância, que quer fazer das crianças uma prioridade nacional.

>> Sandra Maximiano escreve no Expresso sobre a falta de
planeamento português e a representatividade das mulheres na esfera
pública.

>> Ricardo Cabral e a importância da presidência da Reserva Federal
Americana, para ler no Público.

>> Maria Rosa Borges e a fiscalidade que queremos, na Executive
Digest.

>> Clara Raposo relembrou no Congresso Nacional da Ordem dos
Economistas que a retenção do capital humano português obriga a novo
paradigma assente na inovação. Para ler no Jornal Económico.

>> "Uma sociedade justa e solidária onde não é crime maltratar
animais?" Marisa Quaresma dos Reis escreve no Público uma Carta
aberta aos conselheiros do Tribunal Constitucional

>> Luís Nazaré e "os custos da ideologia", no Jornal de Negócios.

>> Francisco Louçã e "a desigualdade que está a destruir o mundo",
no Expresso.

>> João Duque e "o Diabo que chegou de pantufas", no Expresso.

>> Francisco Louçã escreve no Expresso sobre a "caixa de bombons"
que o PS deveria "mandar a André Ventura".

>> João Ferreira do Amaral no podcast “Tempestade Perfeita”, da
Rádio Observador, gravado na Gulbenkian a propósito do Congresso
dos Economistas.

>> João Duque participou no Fórum TSF alusivo ao tema do valor dos
salários em Portugal.

>> Francisco Louçã, na sua rubrica semanal "O Tabu" na SIC Notícias,
sobre a reunião do Infarmed, e a crise política nos Açores, entre outros
assuntos.

MESTRADOS ISEG 2022: 
Candidaturas abertas

Acabam de abrir as candidaturas aos Mestrados do ISEG com intake em setembro de
2022. Saiba mais sobre os nossos mestrados e candidate-se AQUI.

Temos uma excelente oferta com mais de 20 mestrados, quer em inglês quer em português,
em horário diurno e em horário pós-laboral. E vão desde as diferentes áreas da Gestão e
da Economia a áreas mais quantitativas com big data, analytics e forecasting, para além do
novo mestrado em Law & Management com a Faculdade de Direito da Universidade de
Lisboa. 

A qualidade excecional dos nossos mestrados reflete-se nas carreiras profissionais dos nossos
mestres, em acreditações internacionais como a AACSB e em rankings globais como o do
Financial Times que coloca o Master in Finance do ISEG no Top 35 mundial em 2021. Os
novos mestrados Data Analytics for Business, MiM (Master in Management) e Accounting
foram reconhecidos com os INNOVATION AWARDS Eduniversal BEST MASTERS 2021.

Esperamos receber os melhores candidatos!

LIS - Lisbon Investment Society no Top-10
mundial em competição de gestão de
portfólios

Equipa da LIS brilha em
competição internacional e recebe
prémio por "Exceptional
Quantitative Analysis"

O McGill International Portfolio
Challenge é uma competição internacional
de gestão de portfólios e a equipa do clube
do ISEG Lisbon Investment Society deu
boa conta de si na estreia em 2021. 

A LIS atingiu as semi-finais da competição,
ficou no Top 10 (num total de 114) e o
ISEG recebeu uma Menção Honrosa por
"Exceptional Quantitative Analysis".
Para além do ISEG foram distinguidas as
top schools mundiais University of
Calgary e Nanyang Technological
University de Singapura.

Parabéns, LIS! Parabéns, ISEG!

Saiba mais aqui.

Uma Escola de 1ºs e 1ªs:
111 ANOS, 111 ALUMNI 
Vítor Constâncio | Dorabela Charneca

Nesta edição, deixamos o testemunho de Vítor Constâncio e de Dorabela Charneca.

Vítor Constâncio
Licenciado em Economia, 1965 
Vice-Presidente do Banco Central Europeu 2010-2018
Presidente do Conselho de Escola do ISEG

O ISEG DE VÍTOR CONSTÂNCIO, na primeira pessoa

"O aproximar dos 111 anos de existência garante ao ISEG os pergaminhos de uma instituição
que marcou a história do país. Das memórias de estudante nos anos 60, guardo sobretudo a
renovação do ensino de Economia pela mão do Professor Pereira de Moura que, mantendo a
tradição matemática e quantitativa da Escola, a abriu à teoria Keynesiana moderna e a uma
abordagem multidisciplinar e pluralista. A abertura aos problemas concretos da sociedade
portuguesa reflectiu também o compromisso com a comunidade. Com o país envolvido numa
guerra colonial retrógrada, a Escola e a Universidade tornaram-se polos de resistência e de
defesa dos valores democráticos. Esse compromisso acentuou-se com a expulsão política da
Universidade do Professor Pereira de Moura e dispersão da sua equipa de Assistentes de que
fazia então parte.  

Os valores que a Escola assumiu e integrou nessa época, cimentaram uma cultura, que se
mantém, de interacção com a comunidade, de pluralismo, de abertura de espírito na busca da
verdade científica com a noção que, como bem caracterizou Vergílio Ferreira, “A verdade é
muitas vezes um erro à espera de correcção”. As minhas memórias de estudante e de jovem
Assistente nos idos dos sessenta avivam-se em cada aniversário do ISEG que deve ser
devidamente comemorado todos os anos. Memórias que são também gratificadas pela
renovação da Escola que a Professora Clara Raposo e a sua equipa têm sabido promover para
consolidar o prestígio da Escola ao serviço do país."

À esquerda, Vítor Constâncio com a sua mulher e colega de Económicas, Maria José
Constâncio, na década de 60.

Dorabela Charneca
Licenciada em Economia, 1992
Pós-Graduação em Sistemas e Tecnologias de Informação,
1998
Administradora CFO, Parques de Sintra - Monte da Lua

O ISEG DE DORABELA CHARNECA, na primeira pessoa

"A licenciatura em Economia foi a ambição que norteou o meu percurso estudantil; o ISEG foi a
primeira opção na candidatura ao ensino superior, constituindo motivo de orgulho desde o
primeiro dia.

Valorizo muito as bases académicas que o curso de Economia no ISEG me proporcionou,
essenciais ao longo da minha carreira, bem como as competências de rigor, resiliência e espírito
de equipa. Considero também importante a capacidade da escola para ir alargando as suas
áreas de ensino, sem nunca comprometer a sua identidade, o que me permitiu regressar para
uma pós-graduação em Sistemas e Tecnologias de Informação.

Esta capacidade de conjugar perspetivas mais clássicas com a adaptação a novas realidades,
que já fazia parte do legado do ISEG, é ainda mais visível hoje, em que instalações modernas e
uma visão de formação aberta, internacional, participativa e inclusiva estão a criar um novo
legado, com visibilidade global."

À esquerda, Dorabela Charneca na Benção das Fitas de 1992

What's Up @ ISEG

Saúde em Portugal em tempo de Covid-19

No próximo dia 26 de novembro, a partir das 10h30, realiza-se no Auditórioa 5 do ISEG o
Encontro “Saúde Em Portugal Em Tempo De Covid-19 – Ciências Médicas e Ciências Sociais
em Debate“, no ISEG.

Esta iniciativa conta com a participação de médicos, profissionais da área da saúde e
investigadores. A sessão de abertura conta com a presença de membros do ISEG,
nomeadamente a presidente do ISEG, professora Clara Raposo, professor Daniel Seabra
Lopes, e ainda Cristina Piedade Silva, mestre em GRH pelo ISEG e investigadora do
SOCIUS/CSG.

Saiba mais aqui.

Workshop | Western Balkans
between EU, Russia and China

Nos próximos dias 29 e 30 de novembro,
entre as 10h e as 17h30, realiza-se no
ISEG o workshop "Western Balkans
between EU, Russia and China", que terá
como speakers o jornalista bósnio Drazen
Simic, a investigadora SOCIUS, Centro de
Investigação em Sociologia Económica e
das Organizações, Eunice Castro Seixas,
e Maria Sousa Galito, professora do ISEG.

Saiba mais aqui.

Aula Aberta | Valor Digital –
Inovação, Tecnologia, Regulação

No dia 29 de novembro, realiza-se no
ISEG a aula aberta “Valor Digital –
Inovação, Tecnologia, Regulação”, no
âmbito da unidade curricular “Ciência e
Economia”, do mestrado em Economia e
Gestão de Ciência, Tecnologia e Inovação.

A sessão tem como oradores Hélder
Rosalino (Administrador do Banco de
Portugal) e Gonçalo Caseiro (Ex-
presidente da Imprensa Nacional/Casa da
Moeda) e conta com a participação do
professor Sandro Mendonça (responsável
da unidade curricular “Ciência e
Economia”) e da professora Sofia Bento
(da coordenação do mestrado em
Economia e Gestão de Ciência, Tecnologia
e Inovação) que fará a abertura da sessão.

O evento tem início às 18h00, no Auditório
CGD (Ed. Quelhas, 2º piso), e tem entrada
livre.

Concerto Antena 2 | For Julian

No dia 30 de novembro, o ISEG recebe um concerto Antena 2 em tributo a Julian Bream, grande
ícone da guitarra do século XX, que faleceu recentemente em Agosto de 2020.

Neste programa estão incluídas algumas das obras mais emblemáticas do repertório de Julian
Bream, por Francisco Morais Franco.

A sessão tem início às 19h00, no Auditório CGD (Ed. Quelhas, 2º piso), e a entrada é gratuita,
mas sujeita à capacidade da sala.

Consulte o programa aqui.

Novidades de Research

Portuguese Economic Journal

Novo artigo do Portuguese Economy Research Report,
com o título "Wage inequality and firm reorganization when
firm competition changes".

Saiba mais aqui.

30 anos do SOCIUS: 10.º ensaio publicado no Público

“Blockchain: temor e
purificação", da autoria da
Professora Inês Faria, da
Professora Sandra
Faustino e do Professor
Daniel Seabra Lopes

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

Saiba mais aqui.
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