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Desde 1911, o ISEG
forma líderes de

pensamento e de ação.
Hoje, num momento em

que a sociedade, mais
do que nunca,

reconhece a
importância de uma

boa gestão das
economias, cá

estaremos para
construir soluções:

ISEG - 111 Anos de
uma Escola de

Primeir@s.

"PENSAR A CANETA
 
 
Há um par de meses, ofereceram-me uma caneta de tinta
permanente. Na universidade, como na vida, há alturas em
que precisamos de pensar e viver a caneta (e não a lápis), e
este é um desses períodos. 
 
Está a começar um novo ciclo político no país e na Escola.
Há uma nova Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior; o novo Conselho Diretivo da Fundação para a
Ciência e a Tecnologia tomou posse a semana passada.
Aguardamos a qualquer momento o Aviso da Avaliação de
Unidades de Investigação 2022/23. No ISEG temos novos
órgãos eleitos e muitas dezenas de alunos de formação
avançada inscritos nos Mestrados e Doutoramentos do
próximo ano letivo. 
 
A produção científica – onde o ISEG se destaca há vários
anos na área da Economia e Gestão em Portugal – é uma
espécie de tinta das ideias, e certamente uma marca a
valorizar. Mas já percebemos que o verdadeiro desafio é
anterior ao resultado académico: a investigação científica é
uma ferramenta, um processo, mas, acima de tudo, uma
comunidade. O desafio da re:search é construir esta
comunidade confiante e sustentável, participada por todos,
e não há nada como um novo ciclo para verificar o aparo da
caneta.

A criação de uma Research School, complementar aos
programas académicos, é uma oportunidade para trabalhar
as competências transversais, reforçar o treino nas
metodologias, promover a interdisciplinaridade e criar uma
dinâmica intergeracional de maior integração dos alunos de
formação avançada nas atividades de investigação. Na
verdade, é um requisito para uma experiência académica
acompanhada, principalmente ao longo dos programas de
doutoramento, mais prolongados e tendencialmente
solitários, em que muitos dos alunos são trabalhadores-
estudantes e não usam as suas canetas tão intensamente. 
 
A gestão da investigação científica é, hoje, uma atividade
profissionalizada e exigente, essencial para o sucesso dos
investigadores e para a implementação de estratégias
competitivas. Os financiamentos são escassos, as
candidaturas trabalhosas e o cumprimento das normas cada
vez mais complexo. A internacionalização é mandatória e a
gestão dos consórcios transformou-se num trabalho a
tempo inteiro. A excelência vê-se em todos os elos da
cadeia e a gestão de projetos é tão valorizada quanto a
ideia científica. O ISEG precisa de otimizar os seus recursos
de gestão científica, qualificá-los e implementar práticas
comuns de gestão nas suas unidades de investigação. 
 
Calha que a minha caneta nova é verde, eco-símbolo da
esperança e da sustentabilidade. Viver a caneta é mais
atrevido, mas também mais consequente. «A drop of ink
may make a million think.» – Lord Byron. Sou uma
romântica, mas uma romântica com um caderno de
encargos."

Parabéns, Portuguese Economic Journal:
Fator de Impacto em Alta!

O PEJ, revista científica da área de Economia do ISEG, viu o seu Journal Impact
Factor subir para o Quartil Q3. O seu Editor, Prof. Luís Costa, também de parabéns,
explica-nos porquê.

Por altura do início do verão, a Clarivate divulga os seus Journal Citation Reports (JCR)
com informação bibliométrica sobre as revistas científicas indexadas na Web of Science
(WoS), a plataforma que junta diversas base de dados bibliográficas e que foi criada pelo
extinto Institute for Scientific Information (ISI).
 
Entre os indicadores apresentados nos JCR, destaca-se o fator de impacto (JIF) a dois
anos. Este é o indicador bibliométrico mais conhecido e utilizado, servindo mesmo para a
definição dos quartis (Q1-Q4) em que uma determinada revista se posiciona no seio de
uma área científica e que vão ganhando uma vida própria enquanto indicadores de
“qualidade” das publicações perante os organismos que avaliam, acreditam e financiam
instituições produtoras de investigação científica. 
 
No ano em que o Portuguese Economic Journal (PEJ) comemora o seu 20.º aniversário e
17 anos de indexação na WoS, a revista apresenta uma melhoria significativa no seu JIF,
bem como em outros indicadores, ultrapassando o valor de um pela primeira vez: em
2021, foi gerada uma média de mais de uma referência (citation) oriunda de revistas
indexadas na WoS a artigos publicados no PEJ nos anos de 2019 e 2020.

O JIF de 1,342 alcançado pelo PEJ coloca-o, neste ano, acima de revistas nacionais
estabelecidas na área científica de Economia como Canadian Journal of
Economics/Revue canadienne d'économique, German Economic Review ou
Scandinavian Journal of Economics, revistas generalistas com tradição como Economic
Record, Manchester School ou Metroeconomica, ou de prestigiadas revistas de subárea
como Games and Economic Behavior, Journal of Public Economic Theory ou
Macroeconomic Dynamics. 
 
Com esta subida do JIF, o PEJ passa a ser uma revista Q3 da área de Economia, onde
existem 379 revistas indexadas com dados para o cálculo deste indicador. Tal proeza só
tinha sido alcançada anteriormente pelo PEJ em 2009, mas tal foi-se tornando cada vez
mais difícil com o crescimento em mais de 50% no número de revistas indexadas desde
então. 
 
Para além do JIF, também o fator de impacto a 5 anos cresceu 72% entre 2020 e 2021, o
Article Influence Score em 113%, o Journal Citation Indicator em 33% e o Immediacy
Index em 82%.

Nesta edição destacamos a investigação do ISEG, com a subida do fator de impacto do PEJ na
Web of Science e com o SME Workshop. Também o Índice ISEG e a adesão ao GRACE –
Empresas Responsáveis são novidades da semana. Na secção "Uma Escola de 1ªs e 1ºs: 111
ANOS, 111 ALUMNI" contamos com os testemunhos de Fátima Geada e Rahim Firozali.
 
Neste número têm a palavra António Garcia Pereira, Carlos Bastardo, Carolina Afonso,
Francisco Louçã, João Duque, João Ferreira do Amaral, Joaquim Miranda Sarmento,
Maria Rosa Borges, Nuno Crato, Paulo Macedo, Pedro Neves, Ricardo Cabral, Rita
Alemão, Sara Falcão Casaca, Sofia Santos, Vera Gouveia Barros, Zorro Mendes e Sandra
Maximiano. 

Aeroportos sob pressão no verão de 2022?

>> Clara Raposo na capa da revista Exame de julho.

>> Artigo de Ricardo Cabral no Público. "Crise do euro II: mais ou
menos grave que a de 2010-2012?".

>> "Não se queixe, o caos do aeroporto é o sucesso do
mercado". Francisco Louçã, no Expresso.

>> "Inevitável". João Duque salienta que o BCE vai aumentar as taxas
de referêcia e que por isso as Euribor vão trepar. 

>> Declarações de Paulo Macedo e João Duque no artigo "Juros
baixos ou inflação alta? Venha o diabo e escolha" do semanário NOVO.

>> Artigo de Francisco Louçã. "Devemos aceitar que o PIB nos
engane?"

>> Na sua coluna no Jornal de Negócios, Carlos Bastardo assinala que
as receitas fiscais crescem com o OE 2022.

>> A História das empresas contada por Pedro Neves ao Jornal de
Negócios.

>> Maria Rosa Borges lembra que quando se fala de política
económica não se pode descurar a coerência interna das políticas.

>> Artigo de Sara Falcão Casaca - "Dez anos é muito tempo e o
momento exige ambição". 

>> Ricardo Cabral discorda da austeridade durante a crise, mas
reconhece que algumas políticas contribuíram para a redução da
despesa pública.

>> Joaquim Miranda Sarmento anuncia candidatura à liderança do
grupo parlamento do PSD. 

>> Artigo de António Garcia Pereira - "TAP: crónica de uma morte
(cada vez mais) anunciada?". 

>> Atletas Olímpicos e ISEG associam-se numa formação para antigos
atletas.

>> Carolina Afonso escreve sobre eCommerce e Realidade
Aumentada, destaques da atual "era dos showrooms". 

>> O estudo "Redes de retalho automóvel em Portugal", coordenado por
Zorro Mendes e Rita Alemão, voltou a merecer destaque.

>> Sofia Santos participou num episódio das "Conversas Sustentáveis"
da revista Activa.

>> Nuno Crato marcou presença no programa Sociedade Civil para
"Pensar a Educação". 

>> Nuno Crato no podcast "Educar tem Ciência" abordou o impacto da
pandemia no ensino.

>> João Ferreira do Amaral e Vera Gouveia Barros em novo
"Tempestade Perfeita". Desta feita, para debater o novo aeroporto de
Lisboa.

>> Francisco Louçã no Tabu: "António Costa ganhou tudo a curto
prazo. Pedro Nuno Santos espera recuperar alguma coisa a longo
prazo".

>> Sandra Maximiano foi uma das convidadas do "Negócios da
Semana", para falar sobre os "três meses de maioria absoluta".

Workshop SME 

A encerrar o projeto de investigação sobre PMEs e o seu Financiamento, financiado pela
FCT e pela FFMS, o centro de investigação Advance do sonsórcio CSG do ISEG,
acolheu uma conferência final, que contou com presença da Investigadora Resposável do
projeto, Clara Raposo, bem como de Cláudia Custódio e Diana Bonfim, investigadoras
do projeto. 
 
O SME Workshop teve lugar no dia 4 de julho, no ISEG, onde reputados representantes
de vários Bancos Centrais da Europa e da academia vieram apresentar as suas
investigações sobre SME financing and labor, SME financing and the green transition e
SME financing and financial distress. Destaca-se a participação de Thorsten Beck, Julien
Sauvagnat, Ralph De Haas, EmiliaGarcia Appendini, Enrico Sette e Sergio Mayordomo e
o keynote address de Rajkamal Iyer.

Mais Novidades de Research

Julho 8-9, 2022 | Centro Cultural
e de Congressos de Angra do
Heroísmo, Terceira, Açores,
Portugal 

O 15th Annual Meeting of the
Portuguese Economic Journal está a
decorrer hoje e amanhã, em Angra do
Heroísmo. 
 
Informações disponíveis no site da
conferência.

Newsletter de junho
 
- “Os dados mais recentes sobre o
crescimento do PEJ”
 
Leia AQUI. 

Novo post no blog Portuguese
Economy Research Report, o blog
do PEJ dedicado à divulgação de
investigação sobre a
economia portuguesa [não são artigos
publicados na revista]
 
- Heterogeneity in gender wage growth
gap across fields of study in Europe

Índice ISEG recua em junho

O índice de confiança do ISEG, relativo ao mês de junho, assumiu o valor de 36,9, o que
representa uma ligeira descida face ao mês anterior (37,2) — o que fez resfriar o consenso entre
os professores do Painel sobre a evolução da economia portuguesa.

Pode consultar o documento AQUI.

ISEG adere ao GRACE – Empresas
responsáveis

Em linha com os valores que pautam a nossa Escola, o ISEG aderiu ao GRACE –
Empresas Responsáveis, associação que tem por missão acelerar a transformação no
ecossistema empresarial nacional.  

Ao fazer parte das redes europeias EVPA e CSR Europe, o GRACE figura-se como líder
em sustentabilidade e responsabilidade corporativa, apoiando setores da indústria e
empresas a nível global, na transformação e busca de soluções práticas para o
crescimento sustentável.
 
No âmbito desta parceria, recordamos que estão abertas as inscrições para a 3.ª edição
do programa formativo ‘Sustainability – A Corporate Journey’, a ter lugar no ISEG
durante os dias 30 de setembro, 7 e 14 de outubro de 2022. 

Os participantes terão a oportunidade
de ampliar a sua visão sobre o papel
das empresas na sociedade e refletir
sobre os desafios que se colocam
atualmente.
 
O programa é coordenado por
Margarida Couto, Presidente do
GRACE, e pela professora Sofia
Santos.

Informação completa sobre conteúdos
programáticos, corpo docente e
metodologia disponíveis aqui. 
 
Candidaturas aqui.

Uma Escola de 1ºs e 1ªs:
111 ANOS, 111 ALUMNI
Fátima Geada | Rahim Firozali

Nesta edição, deixamos o testemunho de Fátima Geada e Rahim Firozali.

Fátima Geada 
 
Licenciada em Economia, 1984
Doutorada em Economia, 1999
Presidente, IPAI – Instituto Português de Auditoria Interna

 

O ISEG de Fátima Geada
 
"O ISEG desperta-me um sentimento de uma enorme gratidão por ter tido a minha vida
académica sempre ligada primeiramente ao ISE, e mais tarde, no âmbito do Doutoramento ao
ISEG. 
 
O ISEG permitiu-me fazer parte da sua história desde a década de oitenta até aos dias de hoje e
fez também sempre parte da minha história de vida, pessoal e profissional. 
 
A formação recebida permitiu-me ter uma visão holística da sociedade, da economia e das
pessoas. Docentes que transmitiram a ciência, mas também os valores, o gosto pela
argumentação, a diversidade de posições com amizade e respeito, sempre com uma grande
aproximação com os seus alunos. Com muito apreço mantenho amigos de hoje, que foram
meus professores à época da licenciatura. 
 
O ISEG mudou para melhor nas infraestruturas, mas manteve os valores extraordinariamente
importantes e que hoje mais do que nunca devem ser preservados: a diversidade, a inclusão, a
humildade construida no conhecimento e no pensamento cientifico. 
 
Parabéns pelo percurso enquanto Faculdade e pelo posicionamento atual entre as melhores
Escolas.
 
Em todo o meu percurso profissional, longo e diversificado, os conhecimentos adquiridos no
ISEG têm constituído uma pedra basilar, é a Escola a que sempre regresso com muita
dedicação e empenho, enquanto professora, e com muita satisfação e alegria saudosa,
enquanto ex-aluna."

 À esquerda, na atualidade. À direita, nos anos 80, enquanto estudante.

Rahim Firozali
 
Licenciado em Gestão, 1994
Diretor-Geral para a Europa, Combined Insurance
Presidente do National Council, The Ismaili Portugal
 

O ISEG de Rahim Firozali

"Recordo-me de ter passado pela primeira vez a porta da Miguel Lupi no Verão de 1990 com um
misto de nervosismo e excitação, algo intimidado pela grandeza da instituição que me iria
acolher nos próximos anos. Nada me fazia prever o quão felizes e extraordinários seriam os 4
anos seguintes e o quanto me transformariam em muito aspetos. O melhor testemunho que
posso dar em relação aos anos que passei no ISEG, entre 1990 and 1994, é exatamente referir-
me ao número vezes que me recordo desses anos, como anos de crescimento, de
desenvolvimento, de aprendizagem. 

Recordo com muita alegria e nostalgia os bons tempos passados com colegas, que se tornaram
grandes amigos, entre os jogos de cartas no café às longas caminhadas entre o Quelhas e a
Buenos Aires e aos infindáveis trabalhos de grupo. Recordo com grande inspiração professores
excelentes que nos abriram os horizontes, como as aulas de história económica e social no 1.º
ano, em que tirávamos notas freneticamente. Recordo muitas coisas que aprendi, desde os Ts
das aulas de contabilidade e até mesmo as fórmulas do cálculo financeiro : ) Passando pelos 4
Ps do Kotler (parece que agora são mais), as teorias do Porter, do Drucker e outros e a
descoberta do Excel nas aulas de Informática de Gestão (era uma novidade pós Lotus 123!). E
tantas outras coisas, umas mais e outras menos interessantes. 

Todos esses ensinamentos, todas essas experiências têm acompanhado de perto a minha vida
nos últimos quase 30 (!) anos. Penso que esse é o melhor tributo que posso prestar ao ISEG
hoje. 

Não tenho dúvidas que os meus sentimentos são também os de muitos outros, centenas, que
passaram pelo ISEG ao longo deste mais de um século de vida. 

Sinto grande orgulho por estar associado a esta escola e à sua longa e proeminente história de
111 anos e por ser hoje uma escola dinâmica, moderna, vibrante, inclusiva, diversa, com uma
liderança excecional que a vai posicionar, seguramente, de forma muito sólida para os próximos
111! 

Muitos parabéns ISEG!"

À esquerda, na atualidade. À direita, em 1994, na bênção das fitas.

Novidades dos Estudantes

Jornal Económico da ISEG YES
 
Edição de junho do Jornal Económico
da ISEG Young Economics Society.  

Neste volume, damos-te a conhecer as
principais diferenças entre os setores
público e privado, bem como os
dilemas da emigração e da imigração!
 
Podes aceder ao jornal neste link. 

What's Up @ ISEG

Debate “Democracia e o Papel
das Fundações Partidárias” 
 
Quando: 12 de julho 
Onde: Sala Novo Banco
Horário: 17:30 às 19:00

O Institute of Public Policy (IPP), em parceria com a SEDES – Associação para o
Desenvolvimento Económico e Social, organizam um debate no ISEG sobre a
“Democracia e o Papel das Fundações Partidárias". 
 
Este evento, com o Alto Patrocínio de Sua Excelência o Presidente da República e o
apoio do ISEG, insere-se no âmbito do Ciclo de Debates do IPP e da SEDES intitulado
“Portugal: Pequenos Passos para Grandes Mudanças”. 
 
A sessão conta com a participação de Augusto Santos Silva (Presidente da Assembleia
da República), Paulo Trigo Pereira (Presidente do IPP e Professor no ISEG), Álvaro
Beleza (Presidente da SEDES), Daniela Schlegel (Chargé d’Affaires da Embaixada da
República Federal da Alemanha), José António Vieira da Silva (Diretor Executivo da
Fundação Res Pública), Maria do Céu Patrão Neves (Vogal da Administração do
Instituto Francisco Sá Carneiro). A moderação do debate estará a cargo de Marina Costa
Lobo (Instituto de Ciênciais Sociais da Universidade de Lisboa e vice-presidente do IPP).
 
Programa completo AQUI e inscrições AQUI (gratuitas, mas limitadas).

Concerto Antena 2 “Obras
Concertadas de José Duarte
Costa” 

Quando: 14 de julho 
Onde: Aud. CGD
Horário: 19:00 às 20:00
 
Não perca as “Obras Concertantes de
José Duarte Costa” interpretadas pelos
músicos Aires Pinheiro (guitarra), Ana
Pereira (violino), António José Oliveira
(piano) e Nuno Oliveira (piano). 

Entrada livre. Programa AQUI.

Alumni em Destaque

Maria Celeste Hagatong vai
liderar Banco do Fomento 

Licenciadada em Finanças pelo ISEG,
Maria Celeste Hagatong era Presidente
do Conselho de Administração da
COSEC desde 2017. Leia a notícia
AQUI.

Catarina Oliveira criou uma
página no Instagram há 4 anos e
hoje fatura 5 milhões de euros  

Com um mestrado em Gestão no ISEG,
Catarina Oliveira fundou a Hey Harper há
quatro anos. Hoje, o hobby virou um
negócio que este ano espera passar a
barreira dos 12 milhões em joalharia de
aço inoxidável. Leia a entrevista AQUI.

You are almost flying to ISEG!

Ainda há vagas para alguns dos
nossos mestrados!
 
Are you ready to flight to
ISEG? Candidata-te AQUI até 19 de
julho!

- Masters in Applied Econometrics and
Forecasting 
- Masters in Accounting 
- Masters in Economics and Public
Policy 
- Masters in Actuarial Science 
- Masters in Mathematical Finance

 

OPEN MINDS. GRAB THE FUTURE!
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