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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.

"Open Minds. Grab the Future.
 
Desmontando o slogan do ISEG, Open Minds: estar aberto
a novas culturas, a uma maior pluralidade interdisciplinar,
maior tolerância e visão estratégica. Grab the future: agarrar
as pequenas oportunidades e semeá-las, para que
possamos colher os seus frutos, a médio/longo prazo.
Agarrar as parcerias certas e fazer o seu scale-up para
golden partnerships, impactando positivamente em toda a
comunidade académica de estudantes, professores e staff.
 
Pela quarta vez, o ISEG esteve presente na maior feira de
educação dos EUA, a NAFSA 2022 Annual Expo &
Exhibition – “Building our Sustainable Future”, que este ano
decorreu em Denver, Colorado. No pavilhão Study &
Research in Portugal, Follow the Sun, participaram mais de
50 representantes de 22 instituições de ensino superior
portuguesas, integrando a iniciativa USA-Portugal Campus,
numa organização conjunta entre a Comissão Fulbright
Portugal, a Agência Nacional Erasmus+ e a Fundação Luso-
Americana. Pela primeira vez, a Universidade de Lisboa
participou na NAFSA, representando as 18 Escolas, através
das presenças do Vice-Reitor, Prof. Doutor João Peixoto e
da Diretora das Relações Externas e Internacionais, Dra.
Isabel França. Juntamente com o ISEG, marcaram
presença o Instituto Superior Técnico e a Faculdade de
Letras. A presença da “família” ULisboa resultou em
vantagens competitivas, não só para as Escolas que
marcaram presença na Feira, mas também para as que
estavam representadas pela própria Universidade.

Os impactos da presença do ISEG em feiras e conferências
internacionais são cada vez mais evidentes e mensuráveis,
o que poderá ser considerado um barómetro da importância
crescente da marca ISEG. Os selos internacionais de
elevada qualidade, atribuídos pelos rankings do Financial
Times e pelas acreditações AACSB e AMBA, têm tido um
papel essencial neste novo posicionamento do ISEG.
Paralelamente, todos os contributos da comunidade
académica em geral são relevantes, juntamente com o
papel dos parceiros internacionais que se aliam ao ISEG,
nos programas ou projetos, desenvolvidos em conjunto. 
 
O caminho para uma internacionalização de qualidade, é
sempre uma sequência de baby-steps, de pequenos
avanços, muitas vezes invisíveis, mas que acabam por
conduzir a objetivos maiores, sempre com o nosso slogan
bem presente.
 
Open Minds. Grab the Future."

Visita do International Advisory Council do
ISEG

Em maio, mês em que o ISEG celebrou os seus 111 anos cheios de história, a
nossa escola recebeu a visita dos membros do International Advisory Council. 

Estiveram presentes presencialmente: Gilberto Jordan, Anne Giviskos, Bill Kistler, Colin
Mayer, Joanne Li e Roberta Medina. 

Reuniram-se com Dean e Vice-Deans do ISEG, Presidente do Conselho de Escola,
Presidente do Conselho Científico e mais professores e membros do staff que passaram
pelo ISEG naquele fim de semana.

Recorde-se que com olhos postos no futuro da Economia e da Gestão, o ISEG anunciou
há dois anos a composição do seu International Advisory Council, um grupo de
profissionais das mais diversas nacionalidades e áreas de expertise, entre os quais se
incluem figuras tão carismáticas como CEO da PepsiCo, Wern-Yuen Tan, o distinto
professor catedrático e ex-Dean da Business School da Universidade de Oxford, Colin
Mayer, ou a vice-presidente executiva do Rock in Rio, Roberta Medina. 
 
O Conselho Internacional do ISEG conta ainda com figuras distintas como Anne Giviskos,
Chief Risk & Compliance Officer da Euronext com sede em Paris, Anne Hansen da
Câmara, administradora executiva do Circuito do Estoril, Eugenia Bieto, a ex-Dean da
reputada business school espanhola ESADE, Joanne Li, Chancellor na Universidade de
Nebraska, e William Kistler, o arquiteto americano que preside ao Urban Land Institute.
Gilberto Jordan, CEO do André Jordan Group e ex-aluno do ISEG, é o Chairman deste
Conselho Internacional. 
 
Saiba mais sobre o conselho e os seus membros AQUI.

Nesta edição destacamos a visita do International Advisory Council à nossa Escola, o programa
"Candidaturas Iniciativa Empreendedorismo, Inovação e Impacto" e a última chamada para
preencher as vagas dos nossos mestrados. Na secção "Uma Escola de 1ªs e 1ºs: 111 ANOS,
111 ALUMNI" contamos com os testemunhos de Nuno Mena e Marta Castro. 
 
Neste número têm a palavra: Aida Tavares, Alexandre Abreu, António Garcia Pereira, Clara
Raposo, Francisco Louçã, João Duque, João Ferreira do Amaral, Joaquim Sarmento, José
Alves, Manuel Ennes Ferreira, Nuno Crato, Paulo Trigo Pereira, Ricardo Cabral, Sandra
Maximiano e Vera Gouveia Barros. 

O que nos dizem os rankings das escolas 

>> Clara Raposo explica no Jornal de Negócios como o ISEG continua
a moldar o futuro desde 1911.

>> Nuno Crato clarifica a importância e elucida para que servem os
'rankings' das escolas.

>> Artigo de Ricardo Cabral no Público. "G7 procura definir preço
máximo do petróleo russo".

>> Francisco Louçã, no Expresso, frisa que "não há regionalização,
mas teremos sempre o Fernando Alves". 

>> "Ah, leões!". João Duque nota que "nasceu a maior crise palaciana
da história recente da política portuguesa". 

>> Sandra Maximiano na conferência ‘Parar para Pensar: Media,
informação e fake news’, promovida pelo Expresso.

>> Manuel Ennes Ferreira escreve sobre Angola. "Truz, truz! É do FMI?
Quem é?".

>> Francisco Louçã enfatiza como Biden conseguiu o maior sucesso
do século da política externa, mas pode perder as próximas eleições.

>> Paulo Trigo Pereira foca os "dilemas" do primeiro-ministro António
Costa e as "reformas adiadas".

>> João Duque aponta duas razões para a corrida aos bancos na
China.

>> José Alves diz que, depois de Alemanha e França, "não é de excluir
participações mais fortes dos Estados nas energéticas".

>> Joaquim Sarmento salienta que "2022 está a ser terrível para as
famílias e para as empresas". 

>> Aida Isabel Tavares  vai participar num estudo que vai analisar a
resiliência do sistema de saúde do país.

>> "O reservado professor". Um perfil de Joaquim Sarmento, na
Notícias Magazine.

>> Alexandre Abreu escreve sobre a estrutura produtiva da economia
portuguesa no artigo "Produzir em Portugal: o quê e para quê".

>> Artigo de António Garcia Pereira - "TAP – As desculpas dos
indesculpáveis". 

>> Nuno Crato no podcast "Educar tem Ciência" abordou os Rankings
das Escolas".

>> Clara Raposo é a convidada de Helena Garrido no podcast
"Conversas com CEO" do Jornal de Negócios. 

>> João Ferreira do Amaral e Vera Gouveia Barros em novo
"Tempestade Perfeita". Desta feita, sobre o Banco de Fomento.

>> Francisco Louçã no Tabu: "A marca fundamental que José Eduardo
dos Santos deixa é a corrupção do seu regime".

>> Paulo Trigo Pereira aborda as reformas políticas adiadas no país na
CNN Portugal.

A School of 1s: 111 YEARS, 111 ALUMNI
Nuno Mena | Marta Castro

Nesta edição, deixamos o testemunho de Nuno Mena e Marta Castro.

Nuno Mena
 
MBA, 2011
Territory Manager & Business Development - Portugal &
LATAM @ Sports Alliance Ltd

 

O ISEG de Nuno Mena 
 
"A Minha Experiência no ISEG 
 
Em 2009, iniciei o MBA do ISEG e foi uma decisão que marcou a minha carreira e vida
profissional. Na altura, estava numa das maiores empresas portuguesas com um bom cargo, no
entanto necessitava de aprender novas e melhores competências que me permitissem evoluir
enquanto profissional e estar preparados para novos desafios.  
 
O programa, os professores, as pessoas, os colegas, mas sobretudo a «cultura ISEG»,
contribuíram para que estes quase dois anos de aprendizagem fossem bastante marcantes. Os
sempre difíceis trabalhos de grupo, a partilha de ensinamentos por profissionais com várias
experiências, percursos e objetivos (alunos e professores), o curso de Liderança na Força Aérea
ou a imersão a Sillicon Valley fizeram com que todos terminássemos esta fase das nossas vidas
como melhores pessoais e profissionais mais capacitados.
 
Profissionalmente, todos os ensinamentos obtidos contribuíram para que hoje esteja preparado
e capacitado para a minha carreira internacional quer na Europa, quer na América do Sul. Esta
ligação ao ISEG e às pessoas mantém-se bastante viva e é com muito orgulho que posso dizer
que faço parte da família «Iseguiana». 
 
A melhor forma de o agradecer é partilhar publicamente a minha experiência nesta Instituição
única em Portugal. 
 
Obrigado ISEG!
 
(Sendo o tema a internacionalização, escrevo estas notas a cerca de 11.500 metros de altura
sobre o Atlântico.)"

À esquerda, na atualidade. À direita, em 2009, durante o MBA no ISEG.

Marta Castro
 
Masters in Marketing, 2011 
PhD em Gestão, 2012 
Development Manager - Western and Southern Europe,
Uber
 

O ISEG de Marta Castro 

"Eu sempre me foquei muito no poder das minhas escolhas e na importância do conhecimento
para reduzir a probabilidade de arrependimento. A vida para mim nas suas pluridimensões é
sobre entender o contexto, as pessoas que o rodeiam e tomar decisões. O ISEG foi uma dessas
decisões…eu na altura era assistente de bordo e conciliei o mestrado em Marketing ao mesmo
tempo que voava. Quando este terminou, surgiu um convite e uma bolsa de mérito para seguir
para doutoramento em Gestão e, até hoje, quando falo da minha trajetória, menciono a decisão
de me juntar a este grupo de pensadores como um ponto de inflexão na construção de quem
sou.
 
Quando olho para trás, foi acerca de pessoas, de professores e, deixo aqui alguns nomes com
os quais me identifiquei com estilos bem diferentes de lecionar, como Helena Gonçalves, Rui
Brites, e, o que mais me acompanhou e desafiou, o meu orientador de tese, José Manuel
Veríssimo, entre muitos outros. Mais do que a informação bruta que hoje em dia está acessível
atrás de um click, o mais importante para mim é saber perguntar, relacionar, pensar e, no fim de
contas, foi isso que fizemos juntos com a comunidade de alunos ao longo do curso e, que,
mudou radicalmente a minha forma de me priorizar, me posicionar e de novo, de escolher.
 
Um ano depois de sair do ISEG, internacionalizei a trajetória, porque me fascina perceber como
funcionam diferentes mercados, como implementar modelos e avaliar resultados em realidades
distintas mas sobretudo porque adoro as vertentes social e cultural. Estou há mais de sete anos
fora, inicialmente Brasil, depois LATAM e há quase quatro anos atravessei o Atlântico para
trabalhar em Paris. Hoje, o meu foco é a Europa do Sul e do Sudeste (cobrindo os países de
Portugal à Alemanha). Quando escolhi o Brasil, fascinava-me a dimensão, a criatividade e o
potencial de aprendizagem pessoal; França, veio a seguir porque considero em muitos pontos
um antípoda de LATAM e, como sabemos, depois de arriscar e dar certo, melhoramos o silenciar
do medo, a coragem vira melhor amiga e sentimos saudades do bichinho novidade
reconhecendo quanto crescemos graças a essa escolha de ir (e voltar)!"

Na atualidade.

Novidades de Research

Portuguese Economic Journal
 
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] 
 
- Monetary policy and household
consumption spending in Portugal
 

Revista Mundo Crítico | Ambiente e
Desenvolvimento: Entre a Utopia e a
Urgência 
 
A Revista Mundo Crítico é uma
iniciativa da Associação para a
Cooperação entre os Povos (ACEP) e
do Centro de Estudos sobre África e
Desenvolvimento (CEsA).

No dia 12 de julho, decorreu a sessão
de lançamento da edição n.º
7 da Revista Mundo Crítico, dedicada
ao Ambiente e Desenvolvimento.
 
A nova edição já está disponível para
download gratuito (clique aqui para
descarregar).

Podcast [In]Pertinente | Que barreiras existem para as mulheres?

Neste novo episódio do podcast da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que
pretende dar respostas às perguntas de todos, a professora Joana Pais e o
humorista Hugo van der Ding quiseram abordar o tema das diferenças de género de
forma diferente.
 
A conversa pertinente existiu, mas tendo por base estudos e factos. Oiça o episódio
aqui!

Last Call! As vagas estão a voar... hurry up!

Ainda há vagas para alguns dos
nossos mestrados! 

Are you ready to flight to ISEG? A última
chamada é agora!  

Candidata-te AQUI! Só tens até 19 de
julho, hurry up! 

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

Novidades dos Estudantes

Recordar o Gordão | Vídeo
 
Depois de uma época de estudo e
preparação para os exames, é tempo
de descanso — e de umas merecidas
férias!
 
No entanto, tal não significa que não se
recorde um dos maiores eventos do
semestre: o festão do Gordão!

What's Up @ ISEG

Webinar Ulisboa nos Trópicos | A
importância da água subterrânea
para a sustentabilidade nos
trópicos 
 
Quando: 19 de julho 
Onde: Online
Horário: 10h30 às 11h30
Inscrições: AQUI
 

Este webinar é organizado pelo CTROP (Colégio Tropical da Universidade de Lisboa), do
qual o ISEG faz parte como membro efetivo. 
 
A água subterrânea tem um contributo fundamental para a sustentabilidade nas regiões
tropicais. A parte subterrânea do ciclo da água, que não vemos e da qual muitas vezes
pouco sabemos, é um recurso de água essencial para garantir água potável às
populações, necessidades de rega para a agricultura, segurança alimentar, higiene e
saúde, ecossistemas e biodiversidade, mitigação de alterações climáticas. Pode ainda
desempenhar um papel indireto na redução da pobreza e das desigualdades, educação e
igualdade de género, a paz. 
 
Neste webinar, Teresa Melo e João Nascimento, investigadores do CERIS, Instituto
Superior Técnico-ULisboa, vão conversar sobre as suas experiências em Cabo Verde,
Moçambique, Timor Leste, Angola, Guatemala, Brasil, Perú, Equador, Chile.

10th UECE Conference on
Economic and Financial
Adjustments 
 
Quando: 22 de julho

Horário: 09:00 às 19:30

A UECE (Research Unit on Complexity
and Economics), o REM e
o ISEG organizam em conjunto a 10.ª
Conferência da UECE sobre
Ajustamentos Económicos e Financeiros.
 
Oradores principais:
 
Xavier Debrun (National Bank of
Belgium) 

Cecilio Tamarit (University of Valencia) 
 
Informação
adicional e inscrições no site da
conferência.

Oficina Global | Chamada aberta
para seleção de artigos sobre
Desenvolvimento Global 

O Blogue da Oficina Global lançou uma
chamada para seleção de artigos sobre
temas ligados ao Desenvolvimento
Global. 

Para participar, basta enviar, até ao
dia 19 de agosto, um resumo da ideia
do artigo com, no máximo, 200 palavras
para: info@oficinaglobal.org. 

Candidaturas para o programa "Iniciativa
Empreendedorismo, Inovação e Impacto"

O novo programa de Educação em Empreendedorismo, integrado na
iniciativa Empreendedorismo, Inovação e Impacto, é dirigido a ti! 
 
Se és estudante de Licenciatura, Mestrado ou de Doutoramento da ULisboa e procuras
desenvolver novas competências e novas ideias empreendedoras, inscreve-te
em Unidades Curriculares de várias Escolas da ULisboa, gratuitamente e com
atribuição de créditos.
 
Uma formação complementar que te vai dar aquele empurrão para a competitividade no
mercado de trabalho, que estavas mesmo a precisar.
 
Consulta as disciplinas disponíveis e aposta hoje no teu amanhã.

 

OPEN MINDS. GRAB THE FUTURE!
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