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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 atelier )aberto(,

o atelier de pintura no ISEG faz, neste ano de 2021, 10 anos
de existência!
Motivo de celebração e agradecimento por este caminho
partilhado.
A todas as pessoas que connosco partilharam todos estes
dias, meses, anos, a todos sem excepção o meu Bem-
Hajam!
Partilho convosco o texto de uma viajante que faz connosco,
desde sempre, este caminho,

“Caminhos
Os “és”, diferentes, tornam-se os “somos”. Esta

metamorfose ocorre na viagem escolhida por cada um de
nós, quando os caminhos afinal se cruzaram. Sabemos,

agora, o significado da desconstrução… uma estrada, um
mar, um chão, que desapareceram quando já foram

pisados, percorridos, navegados. Não há recomeços, não
há continuidades, apenas o olhar da partilha entre o “eu” e o

“nós”, nos caminhos tão distintos e únicos mas já
inexistentes. Durante esta permanência, aprendemos

caminhos novos e o erro existiu sempre, ainda existe, mas
já fizemos esse caminho. E amanhã? Os caminhos trilhados

não se repetem e o amanhã será um novo desafio para o
nosso “olhar”.”

(Amélia Branco, Professora do ISEG)

Ao ISEG um reconhecido agradecimento pela abertura
manifesta no seu acolhimento à arte; desde as Artes-
Plásticas, à Música e à Literatura e o que isso significa
numa escola de Gestão e Economia.
Nas palavras do poeta:

“ A ciência descreve as coisas como são; a arte, como são
sentidas, como se sente que são. O essencial na arte é

exprimir; o que se exprime não tem importância.”
(Fernando Pessoa, em “Ideias Estéticas-Da Arte”)

Um espaço dedicado às artes é sempre um espaço de
liberdade e sobretudo um espaço onde a liberdade de
expressão é possível. : “Em arte tudo está naquele nada”
(Tolstoi)

Neste momento encontra-se em exposição os trabalhos
feitos no atelier )aberto( entre 2020/2021
) e ainda... respirar (
nos Claustros do ISEG até dia 10 de Dezembro, venham
ver!"

Atelier de Pintura do ISEG com exposição
nos Claustros do Quelhas

No passado dia 12 de Novembro foi inaugurada a Exposição do Atelier de Pintura do ISEG. A
exposição vai estar patente nos Claustros do edifício do Convento das Inglesinhas (Ed. Quelhas
6, piso 3) até dia 10 dezembro de 2021.

Venham conhecer as
obras dos nossos artistas:

Ro
Zezinha

Antonio Costa
Leah Saraiva

Fátima
Luís Paixão

Helena Magalhães
Chris Braziel

Elsa
Elisa

Inês Geraldes
Teresa Oliveira

Na edição desta semana destacamos a inauguração da exposição do Atelier de Pintura do
ISEG, o ISEG Career Forum,  a assinatura de mais duas parcerias com escolas internacionais
de topo e a secção "Uma Escola de 1ªs e 1ºs: 111 ANOS, 111 ALUMNI" em que contamos com
os testemunhos de Ana Luísa Virgínia e Pedro Borges Marques.
Neste número têm a palavra António Ascenção Costa, António Garcia Pereira, Carlos
Bastardo, Francisco Louçã, João Duque, João Ferreira do Amaral, Manuel Ennes Ferreira,
Patrícia Melo, Paulo Trigo Pereira, Ricardo Cabral, Sandra Maximiano, Sara Falcão Casaca
e Vítor Santos.

Começar a carreira com a atitude certa

>> António Garcia Pereira ressalta no Notícias Online que “A crise é
para muitos, mas não para todos!”.

>> Vítor Santos citado no Jornal Económico sobre a instabilidade no
mercado do gás natural durante o evento Portugal Smart Cities Summit.

>> Na XXI Conferência da Executive Digest, João Duque defendeu que
“o Estado deve ser mais parecido com a realidade das empresas”.

>> Sandra Maximiano reflete sobre o tema da poupança, na Executive
Digest.

>> Segundo Francisco Louçã, “Emergência sem Parlamento seria golpe
anticonstitucional”.

>> “É muito positivo que emprego, salários e produtividade estejam a
aumentar mais do que no passado recente pré-pandemia”,
afirma Ricardo Cabral, no Público.

>> Artigo de Paulo Trigo Pereira sobre “O Pântano Político II: como sair
dele?”, no Observador.

>> Opinião de Carlos Bastardo sobre a recapitalização das empresas,
no Negócios.

>> Análise de Manuel Ennes Ferreira sobre a Cimeira do Clima COP26,
no Expresso.

>> Opinião de António Ascenção Costa sobre o efeito da crise política
na economia.

>> João Ferreira do Amaral no podcast “Tempestade Perfeita”, da Rádio
Observador, sobre o salário mínimo e o salário médio.

>> Sara Falcão Casaca convidada a participar no programa Sociedade
Civil da RTP2 dedicado ao tema “Mulheres na liderança”.

>> Declarações de Patrícia Melo sobre um estudo da Universidade de
Lisboa sobre os impactos económicos e ambientais da expansão da
rede de autoestradas e vias rápidas em Portugal, nos últimos 50 anos.

>> Francisco Louçã considera que a vigilância dos transportes dos
Comandos deve ser revista, na SIC Notícias.

O maior evento de empregabilidade está
de volta!

É já no próximo dia 23 de novembro que mais de 50 empresas marcam presença neste que é o
maior evento de empregabilidade do ano para todos os alunos do ISEG! Para garantir a
segurança de todos, o evento funcionará online.

No segundo Career Forum 2021 terás a oprtunidade de:
– conhecer potenciais empregadores;
– estabelecer contacto inicial com vários representantes de empresas;
– expandir o teu conhecimento acerca de indústria específicas;
– compreender as diferenças entre as várias áreas de trabalho;
– ganhar confiança nas tuas competências de networking;
– partilhar o teu currículo e aumentar a probabilidade de ser recrutado para futuras vagas de
emprego!

Acede ao evento através deste link. Não deixes que o futuro passe por ti sem o agarrares...

Empresas Presentes:

ISEG assina duas novas parcerias com
Faculdades Internacionais TOP!

ISEG assina dois acordos bilaterais com duas Escolas de renome mundial, a Prague University
of Economics and Business, Faculty of Business Administration (República Checa) e a
NHH Norwegian School of Economics (Noruega), instituições CEMS e acreditadas pela
AMBA e pela EQUIS.

Este acordo irá permitir mobilidade bilateral de alunos, nas área de Economia e Gestão, com
isenção do pagamento de propinas.

Uma Escola de 1ºs :
111 ANOS, 111 ALUMNI 
Ana Luísa Virgínia | Pedro Borges Marques

Nesta edição, deixamos o testemunho de Ana Luísa Virgínia e Pedro Borges Marques.

Ana Luísa Virgínia
Licenciada em Gestão, 1993
CFO do Grupo Jerónimo Martins

O ISEG DE ANA LUÍSA VIRGÍNIA, na primeira pessoa

"O ISEG sempre foi, para mim, sinónimo de uma Escola eclética, inclusiva e aberta a todos os
que quisessem aprender, sem preconceitos de qualquer espécie.

Apesar da minha frequência datar de um tempo em que as instalações confirmavam que os
recursos são sempre escassos, com aulas nas “catacumbas”, na austera Ribeiro Santos, em
anfiteatros com grande amplitude térmica ou numa Buenos Aires decrépita, a Escola teve
sempre a altivez e a dignidade de quem acolheu e ensinou muitos e lhes proporcionou
diferentes opções.

Para mim, representou ainda a oportunidade do Erasmus, numa altura em que este Programa
dava em Portugal primeiros e ainda incertos passos, mas já a abrir horizontes, mudar
perspectivas e reforçar competências.

Muito de mim devo-o também aos meus Colegas e Professores nos 5 anos (ou 4+1 de Erasmus)
em que não faltei a um dia de aulas. De tal forma que senti como privilégio o voltar à Escola,
volvidos 5 anos da conclusão do curso, como Professora Assistente na cadeira de Finanças.

Aos seus 111 anos espero que o ISEG junte mais 1000, formando gerações de alunos, a quem
faça acreditar, como o fez a mim e aos meus colegas de curso, na mobilidade social, na
igualdade de oportunidades e na meritocracia.

Obrigada ISEG."

A aluna do Quadro de Honra, Ana Luísa Virgínia, dos claustros do ISEG para a liderança da
Jerónimo Martins.

Pedro Borges Marques
Licenciado em Gestão, 2006
Partner - Audit, EY

O ISEG DE PEDRO BORGES MARQUES, na primeira pessoa

"A minha ligação ao ISEG começou muito antes de eu começar a pensar no que queria seguir
na minha vida profissional… tinha eu 7 anos e já tinha ido várias vezes ao ISEG com uma prima
que estava a fazer a licenciatura. Diria que essa boa memória ficou de tal forma vincada em mim
que quando acabei o 12º ano, a única opção que eu tinha na cabeça (e que acabei por colocar
nos formulários de acesso ao Ensino Superior) foi Gestão, no ISEG.

Claramente se revelou uma decisão 100% acertada. Durante o curso nem me apercebi do
alcance da forma como o ISEG me estava a moldar e a incutir os valores pelos quais hoje em
dia eu me guio e que me têm ajudado a conquistar os desafios que vão aparecendo. Mas
olhando para trás, para além de me ter dotado do conhecimento técnico para executar as
minhas funções, foi no ISEG que aprendi o que é ser resiliente, a trabalhar em equipa (e para a
equipa) e, acima de tudo, ser uma pessoa para as pessoas.

É com enorme alegria e orgulho que acompanho a fantástica evolução que esta instituição
continua a ter, a influência na sociedade e, acima de tudo, a dotar os alunos das melhores
ferramentas para serem excelentes profissionais.

Parabéns ISEG!"

Pedro Borges Marques na atualidade (foto da esquerda) e na Benção das Fitas, em 2006.

What's Up @ ISEG

Seminário do projeto “Para além
das redes de inovação: Portugal”

No dia 24 de novembro, realiza-se um
seminário onde será apresentado o projeto
“Para além das redes de inovação:
Portugal”, acrónimo “InovNet Portugal”
(refª PTDC/EGE-OGE/31336/2017).

Este projeto é financiado pela Fundação
para a Ciência e a Tecnologia (FCT)
através de fundos nacionais e acolhido
institucionalmente pelo Advance/CSG,
ISEG e Universidade de Lisboa.

A sessão tem início às 21h00, no
Anfiteatro 22 (Edifício Francesinhas I).

Entrada livre. Mais informações aqui.

Seminário: A Responsabilidade
Social das Organizações durante e
após a pandemia

A EAPN Portugal – Rede Europeia Anti
Pobreza e a Organização Internacional do
Trabalho – Lisboa promovem, em parceria
com o SOCIUS, este Seminário, intitulado
"A Responsabilidade Social das
Organizações durante e após a
pandemia".

A sessão terá lugar no ISEG, dia 25 de
novembro, entre as 10h30 e as 17h00, no
Auditório 4 (Ed. Novo Quelhas).

Mais informações aqui.

Saúde em Portugal em tempo de
Covid-19

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. Esta
iniciativa conta com a participação de
médicos, profissionais da área da saúde e
investigadores.

Inscrição obrigatória neste link.

Genesis Piano Project brilha no ISEG

O Auditório CGD do ISEG teve casa cheia para o concerto 'Genesis Piano Project', pelo músico
Adam Kromelow.

Adam Kramelow é nova-iorquino, formou-se na Manhattan School of Music, um dos principais
conservatórios de música clássica, jazz e teatro musical a nível mundial, e é um dos fundadores
do 'Genesis Piano Project'. Este é um projeto que pretende homenagear a música rock
progressiva dos Genesis, que produziam músicas com estruturas sonoras complexas, desde
melodias calmas e melancólicas até  puro rock.

A organização do concerto esteve a cargo do ISEG Executive Education, em parceria com a
McLerige e a Tranquilidade.
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