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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!

"Nas últimas décadas assistimos a uma alteração do
paradigma comunicacional. Até aos anos 80, tínhamos uma
comunicação hierarquizada: emissor-recetor, e mesmo com
os canais media não existia interatividade. 

Hoje em dia, temos um enorme leque de informação
disponível através da internet e outros meios digitais. Neste
contexto, passámos a ter mais poder sobre a comunicação,
pois selecionamos a informação que consumimos. Não
somos apenas consumidores da informação, podemos
também ser autores, através de uma simples publicação no
Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, etc.

Com a pandemia assistiu-se ao boom do ensino online. O
ensino remoto teve de ser implementado rapidamente e
mudou a forma como ensinamos, como aprendemos, como
comunicamos e como interagimos com a informação.

Apenas aqueles que conseguem mover-se habilmente nos
novos contextos de informação, conseguirão interagir e
participar socialmente. 

Como vamos ensinar e aprender? Como vamos
disponibilizar diferentes suportes e fontes de informação de
forma mais fácil e intuitiva? 

A biblioteca tem a responsabilidade de selecionar, adquirir,
organizar e divulgar recursos e serviços de informação que
são úteis e relevantes para o ISEG. É neste sentido que a
biblioteca acompanhou as mudanças no contexto do ensino
e marcou a sua posição e importância na instituição, tendo
uma postura proativa, focada na satisfação do seu público e
nas mudanças no plano do consumo da informação.

A aprendizagem no ensino superior não é possível sem uma
literacia da informação, ou seja, sem o desenvolvimento de
competências transversais que possibilitem à comunidade
académica aplicar os seus conhecimentos.

Assim, a biblioteca tem desenvolvido nos últimos anos um
conjunto de mudanças que acompanham as tendências
mundiais, a fim de providenciar mais e melhores serviços
relacionados com organização e utilização da informação e
da geração do conhecimento.

Em primeiro lugar, passou a oferecer um novo serviço de
formação aos utilizadores, com o intuito de apoiar o ensino,
a aprendizagem e a investigação. Reforçou as
competências em literacia da informação, promoveu a
fluência digital e o uso ético da informação. Por outro lado,
dinamizou ainda os espaços de aprendizagem e criação do
conhecimento para alunos, docentes e investigadores.

Desta forma, este serviço aposta em programas de
formação (presenciais e online) direcionados para
utilizadores com diferentes perfis, de forma a promover
competências para o uso de ferramentas e plataformas
digitais. Também disponibiliza ações de formação para
pequenos grupos, com o objetivo de dar resposta
especifica, no que respeita ao acesso a recursos.

Nestas formações desenvolvem-se técnicas de pesquisa, de
uso da informação adequada e significativa, pois
consideramos que, em tempos cada vez mais digitais, é
uma prioridade investir na fluência digital e no uso ético da
informação, para que os utilizadores da biblioteca sejam
capazes de criar conhecimento.

A biblioteca colabora com os professores na implementação
de estratégias e metodologias, quer no âmbito disciplinar
quer transversal (cidadania, comunicação, comportamentos,
autonomia, ...). Esta colaboração permite desenvolver
serviços e produtos para apoiar o processo de ensino-
aprendizagem.

Face às mudanças e exigências no panorama atual, a
biblioteca desenvolveu o serviço de formação de
utilizadores que desempenha um papel fundamental no
apoio ao ensino e à investigação científica, promovendo a
aquisição de competências ao nível da literacia da
informação e combinando a formação presencial com a
formação online.

Para o futuro, a biblioteca do ISEG tem vários planos, como
a digitalização de todos os documentos de trabalho de
investigadores do ISEG e a realização de cursos sobre boas
práticas e técnicas para manuseamento de dados de
investigação.

É com bastante orgulho que testemunho que a biblioteca do
ISEG se adapta às exigências dos seus utilizadores."

A Árvore do Saber traz Festas Felizes

A equipa da Biblioteca construiu com livros uma original Árvore de Natal que merece ser vista.

Na edição desta semana destacamos a mesa redonda que vai comentar o papel das finanças
sustentáveis na promoção dos compromissos assumidos no Pacto Climático de Glasgow, os 90
Segundos de Ciência com a professora Joana Pais, as Jornadas de outuno de MAEG e a
secção "Uma Escola de 1ªs e 1ºs: 111 ANOS, 111 ALUMNI" em que contamos com os
testemunhos de Carla S. Nunes e de Arif Esmail. 

Neste número têm a palavra Clara Raposo, Carlos Manuel de Oliveira, Francisco Louçã,
Helena Amaral Neto, Joana Pais, João Duque, João Ferreira Amaral, Jorge Borges, Luís
Mah, Luiz Nazaré e Ricardo Cabral.

Novas Regras para um Novo Ano?

>> Clara Raposo marcou presença na conferência Portugal em Exame
para debater os temas que vão marcar a nossa economia como o Plano
de Recuperação e Resiliência.

>> "Para o centro, direita volver". As eleições internas do PSD
por Francisco Louçã, no Expresso.

>> Helena Amaral Neto escreve no semánario sobre a Web
3.0: "Blockchain junta os gigantes do luxo".

>> Ricardo Cabral escreve que "Nova variante Ómicron assusta os
mercados", no Público.

>> Luiz Nazaré questiona os "custos do elogio" na sua coluna de
opinião no Jornal de Negócios.

>> Paulo Trigo Pereira fala sobre "Parlamentos fragmentados?
Aprender com os alemães" no Observador.

>> Joana Pais escreve sobre "Talento, sorte e sucesso" na Executive
Digest

>> Carlos Manuel de Oliveira diz que "Impõe-se um marketing pós-
digital" num artigo de opinião no "Briefing".

>> O briefing de Jorge Borges debruça sobre importância da marca e
os desafios de um rebranding no ensino superior.

>> João Ferreira Amaral no "Tempestade Perfeita" escrutina as razões
que levam a UE crescer abaixo dos EUA.

>> João Duque participou no podcast "21.ª Conferência" da Executive
Digest.

>> Joana Pais fala das experiências em laboratório para avaliar as
escolhas dos alunos no acesso ao ensino superior.

>> Francisco Louçã na seu espaço de comentário na SIC
Notícias critica António Costa: "A campanha não é dos autarcas, é do
primeiro-ministro".

>> Luís Mah marcou presença no "Fronteiras XXI" da RTP para debater
sobre a importância da China do mundo.

>> Luís Mah foi convidado a participar no "Sociedade Civil" da RTP.

Uma Escola de 1ºs e 1ªs:
111 ANOS, 111 ALUMNI 
Carla S. Nunes | Arif Esmail

Nesta edição, deixamos o testemunho de Carla S. Nunes e de Arif Esmail.

Carla S. Nunes

Licenciada em Gestão, 1994 
Managing Director, Global Leader of Valuation Digital
Solutions, 
Duff & Phelps, Philadelphia, USA

O ISEG DE Carla S. Nunes, na primeira pessoa

"Quando entrei no ISEG como estudante de licenciatura em Gestão (em 1990), uma porta foi
aberta para um mundo de novas possibilidades. Dado que eu fui a primeira estudante
universitária na minha família, proveniente de uma pequena cidade, significa que contactos e
redes profissionais eram quase inexistentes.

Fazer parte do ISEG permitiu-me obter uma educação de primeira categoria a nível mundial e
ofereceu-me a oportunidade de estudar no Reino Unido durante um ano. A experiência que
obtive no ISEG alargou os meus horizontes e permitiu-me alcançar os meu objetivo de seguir
uma carreira internacional.

Obrigada ISEG!"

Carla S. Nunes, nos anos 90, durante a Licenciatura no ISEG. Na foto de cima, é a segunda, de
pé, a contar da esquerda; na foto de baixo, quarta a contar da esquerda.

Arif Esmail

Licenciado em Gestão, 2011
Director of Digital & Direct-To-Consumer e-Commerce,
Nestlé Health Science, NY, USA

O ISEG DE ARIF ESMAIL, na primeira pessoa

"Parabéns ISEG pelos 111 anos, e votos de muitos mais! Foi um prazer ter feito parte desta
casa e uma alegria imensa recordar todas as memórias especiais que guardo dos meus tempos
de ISEG e das pessoas fantásticas que conheci. Licenciei-me em gestão em Junho de 2011, e
poucos meses depois a vida levou-me a emigrar. Primeiro, na Suíça (durante 6 anos) e agora
em Nova Iorque (há 4 anos). 

Volvidos 10 anos, olho para trás com um sentimento de gratidão para o que o ISEG me deu e
posso categoricamente testemunhar que a preparação que o ISEG dá, para a carreira e para a
vida, não fica nada atrás de qualquer outra escola, tanto em Portugal como no estrangeiro. Pelo
contrário! Foram os conhecimentos, e principalmente os valores, que ganhei durante os meus
anos no ISEG que me permitiram construir a vida que tenho e lutar pelos meus sonhos, mesmo
fora de Portugal.

A todos os professores e staff do ISEG, deixo os meus parabéns e um "Muito Obrigado"!"

Foto 1: Cerimónia de licenciatura. Foto 2: Atualidade, Washington, D.C., Estados Unidos

90 Segundos de Ciência com a professora
Joana Pais

É o programa que dá voz aos investigadores portugueses e ao seu trabalho. Em 90 segundos,
duas vezes por dia: antes das onze da manhã e antes das sete da tarde. Na Antena 1, de
segunda a sexta.

A prof. Joana Pais do ISEG — e coordenadora do XLAB Behavioural Research Lab — foi a
convidada no dia 29 de novembro.

Durante a participação no programa, que pode ouvir aqui, fez saber de que forma o
conhecimento sobre a média dos restantes candidatos afeta as opções dos estudantes no
acesso ao ensino superior.

Jornadas de outuno de MAEG

As Jornadas de Outono de MAEG têm lugar no dia 6 de dezembro, pelas 14h30, no Auditório 3
(Ed. Quelhas, 2º piso).

O programa completo por ser consultado aqui.

What's Up @ ISEG

Apresentação do Livro Branco - Projeto "Women on Boards" 

No dia 6 de dezembro, das 10h00 às 13h00, está agendada a conferência de apresentação do
Livro Branco Equilíbrio entre Mulheres e Homens nos Órgãos de Gestão das Empresas e
Planos para a Igualdade. Esta sessão contará com a presença da Secretária de Estado para a
Cidadania e a Igualdade, Rosa Monteiro, entre outros relevantes intervenientes. 

Considerando o contexto atual de pandemia e de forma a serem rigorosamente cumpridas as
normas de distanciamento, a entrada na Conferência será limitada a pessoas convidadas e
Stakeholders do Projeto, que é coordenado pela professora Sara Falcão Casaca. 

No entanto, porque se pretende que todas as pessoas possam assistir ao evento, este será
transmitido em direto no canal de YouTube do ISEG. 

Consulte o programa aqui.

Mesa redonda | The role of green
finance to achieve COP26
commitments

No dia 3 de dezembro, às 11h00, está
agendada uma mesa redonda sobre o
papel das finanças sustentáveis na
promoção dos compromissos assumidos
na COP26.

O debate será realizado em inglês e é
organizado pela Embaixada Britânica em
parceria com o ISEG Sustainable Finance
Knowledge Centre. Vai contar com a
presença de Vincent Keaveny, Lord Mayor
da City of London, Isabel Ucha, CEO da
Euronext Lisboa e Abel Ferreira, Diretor
Executivo da AEM. 

Será em formato presencial, no auditório 2
(Edifício Quelhas). 

Saiba mais aqui.

Apresentação do livro: Informação
& Sistemas de Informação –
Promessas, Realidades & Políticas

No dia 9 de dezembro, realiza-se a
Sessão de Apresentação do livro
Informação & Sistemas de Informação –
Promessas, Realidades & Politicas, da
autoria do Professor Almiro de Oliveira. 

A obra será apresentada pelo autor, prof.
Almiro de Oliveira, e pelos professores
Mário Romão e Mário Caldeira.

Saiba mais aqui.

Human Library | Direitos humanos

Os direitos das mulheres aos olhos de
uma refugiada, pelas 17h00, no próximo
dia 6 de dezembro, no ISEG.

XVIII Seminário Brasil Portugal | Sustentabilidade e Transformação Digital
Pós-Pandemia

Nos dias 9 e 10 de dezembro, realiza-se o XVIII Seminário Brasil Portugal sobre o tema da
“Sustentabilidade e Transformação Digital Pós-Pandemia”. 

Este evento é organizado em conjunto pelo ISEG e a Faculdade de Ciências Económicas da
UFMG (Brasil) desde 2004, e é dirigido a docentes, investigadores, alunos e profissionais com o
objetivo de fortalecer os vínculos históricos, culturais, institucionais e académicos entre os dois
países.

Consulte o programa dos dois dias aqui.

Novidades de Research

Portuguese Economic Journal

Novo artigo do Portuguese Economy Research Report,
com o título "Probabilistic assessment of external
sustainability in Portugal".

Saiba mais aqui.

European Journal of Management Studies

Já saiu o novo numero do EJMS: Volume 26 Issue 2/3. 

Leia aqui.

Doutoramentos ISEG 2022: Candidaturas
abertas

Já abriram as candidaturas aos doutoramentos do ISEG. Saiba mais sobre os
nossos programas e candidate-se AQUI.

Fazer um doutoramento é aprender até aos limites do conhecimento, procurar contribuir para o
seu avanço, e realizá-lo num ambiente académico onde se partilham experiências de
investigação, se discutem ideias e métodos e se conta sempre com alguém que partilha
interesses comuns. O ISEG oferece isto nos seus programas. Pense neste projeto de vida e
decida.  

A oferta contempla doutoramentos quer em inglês quer em português e vai desde a área
da Gestão à História Económia e Social. Paralelamente, os programas de doutoramentos
contam, como unidades de acolhimento, as unidades de investigação do ISEG acreditadas e
avaliadas positivamente nos termos da lei. O ISEG apresenta dois consórcios de
investigação: CSG - Investigação em Ciências Sociais e Gestão e REM - Research in
Economics and Mathematics.

Obtenha mais informação sobre os programas fazendo o download da brochura aqui. Chegue
mais alto.
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