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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.

"Acabei o Ensino Secundário. E agora? 
 
E ora que estamos num período crítico para milhares de
jovens com a escolha, sempre difícil e de grau de incerteza,
muitas vezes, elevado: o período de candidaturas do
Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior.
 
De dia 25 do presente mês até dia 8 de agosto, vários
milhares de alunos que terminaram os seus estudos no
ensino secundário procuram uma nova casa, um meio de
serem felizes, um sítio que os capitalize e os torne melhores
profissionais do futuro. Em 2021, foram quase 64 mil alunos
que se candidataram à 1ª fase do Concurso Nacional de
Acesso ao ensino superior (maior número de candidatos
desde 1996), o que se traduz em muitas colocações nas
faculdades que são escolhidas em 1º lugar, mas também
em muitas colocações nas faculdades que são escolhidas
em 2º, 3º e até 6º lugar, no boletim de candidatura. E,
infelizmente, em várias não colocações também.
 
É uma fase difícil, um momento complicado, talvez o
primeiro momento de escolha (com implicações futuras) que
estes jovens estão a passar na sua vida. E quem não se
lembra do seu momento? Do momento em que colocamos
tudo em causa? Em que queremos ser racionais, mas
nunca esquecendo o lado emotivo? Em que queremos
escolher um lugar que nos consiga acolher, e pegar no “eu
jovem” e o torne no “eu profissional e preparado para tudo”?
Quem não se lembra de ir à procura desse sonho?

Nós aqui no ISEG fazemos a nossa parte. Conjugamos o
melhor e mais exigente ensino que nos prepare da melhor
forma para o mercado de trabalho, visto termos um corpo
docente muito bem preparado, excelentes centros de
investigação, um corpo não docente que deixa o sangue, o
suor e as lágrimas em prol de cada um dos alunos que aqui
entra à procura desse sonho, de termos a maior
comunidade de antigos alunos de Economia e Gestão em
Portugal; mas também conseguimos ser aquilo que muitos
consideram uma segunda casa, não só pela excelente
relação com todo o corpo docente, não docente e alunos de
anos anteriores, mas devido a um fator que não há como
copiar nem negar: É esse o ADN do ISEG! 
 
O ISEG é uma faculdade de pessoas para pessoas, uma
escola que forma excelentes profissionais (os melhores do
futuro – facto que o passado e o presente tendem a dar
razão) e, de forma simbiótica, forma, igualmente, excelentes
pessoas. Dá as ferramentas sem colocar as palas. Dá a
mão em vez de empurrar com o braço. Reina no ar um
espírito de cooperação, de coopetição (!). Descomplica os
momentos complicados e é esse mesmo ADN que 4083
alunos procuraram no ISEG em 2021 (só contabilizando os
números do Concurso Nacional acima referido) e que
muitos irão voltar a fazer em 2022. 
 
Foram 4083 pessoas, diferentes entre si, dos 18 distritos e
das 2 regiões autónomas, de diferentes contextos sociais e
económicos, diferentes culturas, maneiras de olhar para a
Economia e para a Gestão, com pensamentos e visões
diferentes para o seu futuro, mas com um objetivo comum:
“Ser do ISEG”. 
 
Todos os anos me perguntam quais são as minhas
previsões para a nova “fornada” de alunos de licenciatura
que vamos receber em setembro. E a minha resposta é e
vai ser sempre a mesma: "serão a próxima geração de
Economistas e Gestores a liderar Portugal, sem sombra de
dúvidas."

Tomada de Posse dos membros externos
eleitos para o Conselho de Escola do ISEG

O Magnífico Reitor da Universidade de Lisboa, Prof. Luís Ferreira, marcou presença na
Tomada de Posse dos membros externos eleitos para o Conselho de Escola do
ISEG, Dr. Vítor Constâncio e Madalena Cascais Tomé.

Testemunharam também a Tomada de Posse o Presidente do Conselho Geral da
Universidade, o Eng. Carlos Pina, o Vice-Reitor e Prof. João Peixoto, a Presidente do
ISEG, Prof. Clara Raposo e o Presidente interino do Conselho de Escola do ISEG,
Prof. Mário Caldeira, e Pedro Castro e Almeida. 

O Conselho de Escola do ISEG conta assim com a colaboração direta e qualificada de
três distintos Alumni de décadas e cursos diferentes que são hoje referência na
sociedade portuguesa e além-fronteiras. 

Na reunião de 25 de julho, o Dr. Vítor Constâncio foi eleito Presidente do Conselho de
Escola.

Na última edição antes de fazermos uma pausa para o verão, destacamos a Tomada de Posse
dos membros externos eleitos para o Conselho de Escola do ISEG, a vitória do nosso aluno
Diogo Pombo numa competição de eSports internacional e o livro "Public Private Partnerships
Renegotiations in Transportation" do professor Joaquim Sarmento. 
 
Neste número têm a palavra: António Mendonça, Carolina Afonso, Clara Raposo, Francisco
Louçã, Joana Santos Silva, João Duque, Joaquim Sarmento, Manuel Ennes Ferreira,
Manuel Mira Godinho, Maria Rosa Borges, Nuno Crato, Paulo Trigo Pereira e Vera Gouveia
Barros. 

Vésperas de silly season

>> Clara Raposo escreve sobre o "reconhecimento social da
Universidade" em Portugal, num artigo que conta com dados e análise
de Manuel Mira Godinho.

>> Paulo Trigo Pereira considera que aproveitar a inflação para ir mais
longe nas metas orçamentais não é a política mais adequada.

>> Francisco Louçã pergunta: "E se se acabasse com os Jogos
Olímpicos?"

>> João Duque debruça sobre mapas da execução orçamental — e o
desaparecimento da coluna dos valores orçamentados. 

>> No Expresso, Manuel Ennes Ferreira escreve sobre Angola e
o "regresso dos que nunca foram".

>> Clara Raposo avalia a gestão praticada em Portugal e indica como é
que o ISEG pode aumentar a qualidade dessa gestão.

>> Francisco Louçã frisa que os "sistemas a que chamamos
democracias são construções paradoxais".

>> Paulo Trigo Pereira salienta a vulnerabilidade das democracias
perante as autocracias.

>> Artigo de Vera Gouveia Barros no ECO. "Superar a discussão dos
rankings".

>> O primeiro frente-a-frente de Joaquim Sarmento com António Costa
no parlamento.

>> Clara Raposo recomenda o que ler neste verão na revista Exame. 

>> Entrevista a António Mendonça: "Uma inflação a dois dígitos é uma
situação perfeitamente catastrófica". 

>> Crónica de Joana Santos Silva na RH Magazine. "Tempus fugit e
Micro-momentos".

>> Artigo de Maria Rosa Borges no Jornal Económico. "Carreiras no
Ensino Superior Público". 

>> Clara Raposo explica no Jornal Económico o que diferencia o ISEG.

>> João Duque diz que o setor do turismo tem dado um forte impulso
na economia — que se deverá continuar a observar noutros trimestres.

>> Carolina Afonso escreve sobre o "Metaverso e as oportunidades no
Retalho" na Imagens de Marca. 

>> João Duque no "Antena Aberta" comenta o anúncio do BCE de que
as taxas de juro vão subir em 0,5 pontos percentuais. 

>> A Associação Portuguesa de Jovens Farmacêuticos (APJF) celebrou
um protocolo de colaboração com o ISEG Executive Education.

>> Programa Executivo “Women on Boards” regressa ao ISEG em
novembro. 

>> Nuno Crato no podcast "Educar tem Ciência" abordou o ciclo da
motivação na aprendizagem. 

>> Francisco Louçã faz o balanço do primeiro debate do Estado da
Nação da maioria absoluta socialista.

Novidades de Research

Public Private Partnerships
Renegotiations in
Transportation | Livro  
 
O professor Joaquim Miranda
Sarmento é co-autor do livro "Public
Private Partnerships Renegotiations in
Transportation - Case Studies from
Portugal", publicado na Springer. 
 
Analisando um conjunto de case
studies de renegociações de várias
Parcerias Público-Privadas (PPP) no
setor dos transportes, os autores
ilustram a experiência de Portugal, país
que tem vindo a utilizar amplamente as
PPP. A novidade e o valor do livro
provêm principalmente da extensão da
informação disponível — cada case
study aprofunda várias questões que
na geralidade não são escrutinadas
neste tipo de estudos.

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] 
 
- Economic austerity and the political
environment
 

EADI CEsA Lisbon Conference
2023 está com chamada para
sessões e painéis em aberto 
 
O ISEG irá receber em 2023 uma
conferência internacional sobre os
Estudos de Desenvolvimento. A "EADI
CEsA Lisbon Conference 2023:
Towards New Rhythms of
Development", organizada pela
European Association of Development
Research and Training Institutes (EADI)
com o apoio do CEsA, terá lugar de 10
a 13 de julho do próximo ano.

A conferência está com uma chamada para sessões e painéis em aberto até 4 de
setembro. As propostas devem levar em consideração os novos ritmos de
desenvolvimento num cenário global de crises e desafios cada vez mais profundos.
 
Aceda a chamada em inglês no site do EADI (clique aqui) ou em português no site do
CEsA (clique aqui).

Novidades dos Estudantes

Diogo "Tuga810" Pombo
campeão mundial de clubes de
FIFA (eSports)
 
O nosso aluno de mestrado Diogo
Pombo, mais conhecido nos relvados
virtuais do videojogo FIFA por
"Tuga810", fez história ao sagrar-se
campeão mundial de clubes pelos
espanhóis dos Movistar Riders com a
conquista da FIFAe Club World Cup na
Bella Arena de Copenhaga. 
 
Muitos parabéns, Diogo!

What's Up @ ISEG

7.º Encontro da Rede de Ensino
Português no Estrangeiro 
 
O ISEG recebeu o 7.º Encontro da Rede
de Ensino Português no Estrangeiro.
 
Organizado pelo Instituto Camões,
o certame realizou-se esta terça-feira, dia
26, no Auditório CGD.
 
A sessão contou com a intervenção
de Paulo Cafôfo, Secretário de Estado
das Comunidades Portuguesas.

Alumni em Destaque

Banco Montepio confirma
Pedro Leitão como CEO
 
O ex-professor vai continuar como
presidente da Comissão Executiva do
Banco Montepio após o Banco de
Portugal ter dado luz verde à
composição do Conselho de
Administração.
 
Além de ter sido docente no ISEG, o
gestor é também licenciado em
Economia e Mestre em
Administração e Gestão de empresas
pela nossa escola. 

Pedro Dominguinhos: "As
candidaturas aprovadas
demonstram um elevado nível
de inovação e ambição"

Apontado por António Costa para
liderar a Comissão Nacional de
Acompanhamento do Plano de
Recuperação e Resiliência (PRR), o
alumni Pedro Dominguinhos explica
numa entrevista como é que as
universidades e politécnicos se
juntaram às empresas para ajudar a
transformar o país. 

 

OPEN MINDS. GRAB THE HOLIDAYS! 
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