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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.

"Ter desafios é o que faz a vida ser interessante, e superá-
los é o que faz a vida ter sentido” – Joshua S. Marine
 
Desde pequena que a área da Economia foi alvo do meu
interesse. Talvez por ter uma influência familiar, sempre tive
curiosidade e quis enriquecer o meu conhecimento acerca
deste tema. Sendo assim, apesar de circunstâncias diversas
me terem feito uma aluna de Ciências e Tecnologias no
ensino secundário, sempre procurei conjugar as minhas
duas áreas de eleição: a Matemática e a Economia. O curso
de Matemática Aplicada à Economia e à Gestão surgiu,
assim, naturalmente, na minha pesquisa, por ser de
excelência, oferecer bases fortes e potencialmente ser uma
alavanca para o meu futuro. 
 
Para tomar a decisão de vir para este curso, onde pretendo
começar uma nova etapa da minha vida, em abril, participei
no Open Day do ISEG, que superou completamente as
minhas expectativas, desde as instalações ao ambiente
criado pelos alunos. Motivada pelas perspetivas
profissionais de futuro, apesar de ter de vir para Lisboa, mas
com o conforto de ter cá os meus irmãos também a estudar,
optei assim por este curso em primeira opção.

Após o primeiro dia de aulas, sinto que fiz a escolha certa!
Apesar de um certo nervosismo inicial, talvez por ser o
começo de uma fase completamente nova para mim, tinha
confiança que ia correr bem. A verdade é que os
professores foram incansáveis, mostraram-se disponíveis, e
tudo o resto correu conforme esperava. Senti-me “em casa”! 
 
Espero que o tempo que vou passar na universidade me dê,
para além de aprendizagens e novas amizades, vivências
que me completem e que me façam crescer. Torço para que
estes anos se confirmem como os mais marcantes da minha
vida e, acima de tudo, quero que o ISEG me desafie
continuamente, que não me deixe parar e que me faça
'agarrar o futuro'".

Welcome dos alunos de licenciatura 

Depois de darmos as boas-vindas aos alunos internacionais e de mestrado, foi a vez de
nos dias 14 e 15 de setembro o ISEG receber os seus novos alunos das licenciaturas. O
programa incluiu a apresentação do campus da nossa Escola, assim como dos
coordenadores e professores e colegas de outros anos.

O "Welcome to ISEG" contou com a participação da Presidente Clara Raposo, um
encontro com Mário Centeno (Undergraduate Program Mentor do ISEG e Governador do
Banco de Portugal) e ainda talks com os alumni Ana Figueiredo (CEO da Altice Portugal)
e Pedro Pinto (Chief Communications Officer do Sport Lisboa e Benfica). Depois de uma
pausa para almoço, houve espaço para um Peddy-Paper com os alunos dentro e à volta
do nosso campus para descobrir 111 anos da história.

Foi uma semana em cheio, onde recebemos uma nova geração que inicia agora o seu
percurso no ISEG, rumo ao futuro. São eles os futuros economistas e gestores do nosso
país! 

Veja o vídeo resumo com os melhores momentos. 

ISEG lidera na média de entrada das
licenciaturas em Economia e Gestão

Na semana em que recebeu os novos alunos de licenciatura para o ano letivo 2022/2033,
o ISEG celebrou a subida das médias e reforçou o seu compromisso com a cultura
de inovação e de colaboração contínua entre alunos e professores.

Este ano, a licenciatura em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão (MAEG)
registou uma subida na média para 18,2. Este é mais uma vez o curso que lidera nas
áreas da gestão, estando no TOP 15 das licenciaturas com médias mais altas. 
 
O curso de Finance, que confere um dual degree com a Universidade de Kozminski,
registou uma subida de quase um valor face ao ano letivo passado, com o último aluno
colocado a registar uma média superior a 16 valores, o que se revela uma grande
conquista para a escola de gestão.
 
Nos cursos de Economia, o ISEG volta a ganhar destaque, com a média a fixar-se em
16,78 valores em Economics e 16,4 valores em Economia. Em Management, a média do
último colocado foi 17,2 valores e em Gestão 16,68 valores.
 

Nesta edição destacamos as boas-vindas aos alunos de licenciatura, o facto de o ISEG liderar
na média de entrada em Economia e Gestão, a assinatura do protocolo para a criação do LAB
JUSTIÇA assinado na nossa Escola e a Síntese de Conjuntura de setembro.  
 
Neste número têm a palavra: António Ascensão da Costa, António Garcia Pereira, Eduardo
Catroga, Francisco Louçã, João Duque, João Ferreira do Amaral, Joaquim Sarmento,
Maria Teresa Garcia, Mark Crathorne, Pedro Castro e Almeida, Ricardo Cabral, Sandra
Maximiano, Sofia Santos, Vera Gouveia Barros e Vitor Barros. 

O mundo despede-se da Rainha Isabel II

>> “A reforma encapotada da Segurança Social" — artigo de opinião
de Ricardo Cabral no Público.

>> Francisco Louçã escreve sobre a morte do icónico cineasta Jean-
Luc Godard, que faleceu aos 91 anos.

>> Sandra Maximiano aborda o impacto da falta de professores nas
escolas e fala numa "reforma estrutural da educação" urgente.

>> João Duque explica que a guerra na Ucrânia foi apenas um "fósforo
que se chegou a um barril de gasolina" — e que "pegou fogo".

>> “Punir as pensões e fugir do prejuízo" — artigo de opinião
de Francisco Louçã para o semanário Expresso.

>> Declarações de António Ascensão Costa no artigo "Inflação trava,
mas continua a ganhar raízes" do Jornal de Negócios.

>> António Mendonça, Educardo Catroga, Joaquim
Sarmento e Paulo Macedo participaram na conferência do Jornal
Económico, a propósito dos seus seis anos, que se realizou no ISEG.

>> Ministério das Finanças indica Clara Raposo para nova vice-
governadora do Banco de Portugal.

>> João Duque comenta o impacto da tributação extraordinária nas
empresas do setor energético. 

>> Sofia Santos e João Duque respondem à questão: "As
políticas ESG deviam ter uma abordagem mais simplificada para as
empresas?".

>> Pedro Castro e Almeida analisa o impacto dos critérios
ESG (Environmental, Social e Governance) nas empresas.

>> Sofia Santos e Vítor Barros abordam o facto de a sustentabilidade
ser uma área de forte aposta no ISEG. 

>> Eduardo Catroga marcou presença no "Discurso Direto", podcast do
Novo Semanário e do Jornal Económico, em que defendeu "um choque
fiscal" para a economia portuguesa. 

>> Sandra Maximiano aborda as consequências negativas de fatores
como a imutabilidade do emprego público, a baixa produtividade e a
adoção de medidas ambientais extremistas sem sustentabilidade.

>> João Duque e Maria Teresa Garcia ajudam a esclarecer os efeitos
das medidas do Governo nos bolsos dos pensionistas. 

>> Artigo de Vera Gouveia Barros no ECO. "Deixem as pessoas mudar
de casa".

>> “O estado a que isto chegou – a falsidade e o medo como
instrumentos do Poder" — artigo de António Garcia Pereira.

>> João Duque comenta o pacote de apoio às empresas anunciado
pelo Governo no Fórum TSF.

>> João Ferreira do Amaral e Vera Gouveia Barros em novo 
"Tempestade Perfeita". Desta feita, sobre os dilemas do BCE: o
crescimento e a inflação.

>> Ricardo Cabral avalia as decisões do Banco Central Europeu para
combater a inflação. 

>> Francisco Louçã analisa o pacote de medidas de apoio para
famílias e empresas anunciado por António Costa.

>> João Duque enfatiza que a descida de 2,6% em julho no mercado
regulado da eletricidade foi “muito contida”.

>> Mark Crathorne comenta a morte e o funeral do Estado da Rainha
Isabel II na RTP1 e RTP3.

ISEG e Nova SBE criam programa de
formação para o Ministério da Justiça

O Ministério da Justiça estabeleceu uma parceria com o ISEG e a Nova SBE para a criação de
uma formação destinada a dirigentes e gestores de projetos do Plano de Recuperação e
Resiliência (PRR). O programa, denominado LAB JUSTIÇA, vai assentar em três pilares: gestão
estratégica, transição digital e liderança em contexto de mudança. 

O protocolo que estabelece esta colaboração entre a Justiça, através do Instituto de Gestão
Financeira e Equipamentos da Justiça (IGFEJ), a nossa Escola e a Nova SBE foi assinado no
dia 16 de setembro no ISEG, e contou com a presença da Ministra da Justiça, Catarina
Sarmento e Castro, e o Secretário de Estado da Justiça, Pedro Ferrão Tavares.

Leia a notícia completa e saiba mais sobre o programa AQUI.

Síntese de Conjuntura – setembro 2022

O Grupo de Análise Económica que elabora o Síntese de Conjuntura do ISEG admite que a
economia portuguesa possa vir a decrescer ligeiramente, em cadeia, no 3.º trimestre. Todavia, é
esperado que "o crescimento do PIB agora considerado mais provável situa-se entre 6% a 6,4%"
em 2022.
 
O documento pode ser consultado AQUI.

A análise dos nossos Professores teve impacto nos media, com vários órgãos de 
comunicação a pegar nos dados avaliados.

ISEG lança o ISEG + Columbia Business
School, programa internacional para líderes
de topo

 
Strategic Leadership Program ISEG + Columbia é um programa internacional que o ISEG está a
desenvolver em parceria com a Columbia Business School (#2 no Ranking Mundial de Business
Schools). O objetivo passa por dotar os líderes de topo com todas as ferramentas, contextos e
conhecimentos necessários para lidar com a mudança, gerir com sucesso e liderar eficazmente. 
 
Foi neste âmbito que nos dias 12, 13 e 14 de setembro se realizou, em Lisboa, a primeira fase
deste curso. O programa contou com a participação de 30 CEO e Board Members de várias
empresas de referência, como Grupo Pestana, Sociedade Ponto Verde, Montepio, Renault,
CGD, Revigres, Informa D&B, Deloitte, Mendes & Gonçalves (Paladin), Fidelidade, Grupo
Trivalor e TMG Group.
 
Leia a notícia completa AQUI.

Novidades de Research

ISEG Research Seminars 
 
Quando: 21 setembro a 14 dezembro 
Onde: Anfiteatro Novo Banco
Horário: 13h00 às 14h00
Entrada: Livre
 
A nova série de seminários de
investigação do ISEG recomeça no dia
21 de setembro, com a apresentação do
estudo “Consumer Confidence and Stock
Markets’ Returns“, de Raquel Gaspar
(ISEG) e Xu Jiaming (Haitong
Securities, China).
 
As sessões contam com a participação
de docentes do ISEG e de outras escolas
nacionais e internacionais, onde serão
abordados tópicos relacionados com a
Economia, Gestão, Finanças, Ciências
Sociais e Métodos Quantitativos.
 
Todas as quartas-feiras entre as 13h00
e as 14h00.
 
O cartaz com todos os oradores pode ser
consultado AQUI.

Prémio GEE/AICEP 
 
O Gabinete de Estratégia e Estudos (GEE) e a Agência para o Investimento e Comércio
Externo de Portugal (AICEP) anunciaram os vencedores da Call for Papers sobre
"Internacionalização da Economia Portuguesa no Pós-Covid-19: Oportunidades e
Desafios”.
 
O estudo “The sensitivity of small firms' investment and employment to the cost of debt
financing” da autoria de Clara Raposo e Cláudia Custódio (professoras do ISEG) e
Diana Bonfim foi um dos artigos vencedores e apresentado em sessão pública no dia 13
de setembro.
 
Outro paper distinguido pelo Prémio foi o “The impact of a rise in transportation costs on
firm performance and behaviour”, que conta com o contributo e co-autoria do
professor João Pereira dos Santos.

 
O jornal de gestão publicado pelo ISEG anunciou os vencedores dos Literati Award
Winners 2022.
 
Prémio para o melhor artigo do Jornal em 2021
 
- "The interrelatedness of organizational ambidexterity, dynamic capabilities and open
innovation: a conceptual model towards a competitive advantage", de Johannes W.F.C.
van Lieshout, Jeroen M. van der Velden, Robert J. Blomme, Pascale Peters (Nyenrode
Business University, Breukelen, The Netherlands).
 
Prémio para o melhor Referee do Jornal em 2021
 
- Rameshwar Dubey (Liverpool Business School, Liverpool John Moores University).
 

What's Up @ ISEG

Innovation For a Sustainable and 
Resilient Future 
 
Quando: 23 de setembro 
Onde: Auditório CGD
Horário: 15:15 às 18:00
 
Informação adicional: AQUI
 

No âmbito deste encontro vão ser discutidos temas como a desglobalização, inovação e a
mudança do poder global — e como é que Governos, agências e instituições
financeiras podem desempenhar um papel vital para enfrentar estes desafios, para
superar o fracasso do mercado e tornar os interesses públicos e privados compatíveis.
Tudo isto, sem esquecer, claro, de temas tão prementes da atualidade como as ameaças
pandémicas, economias descarbonizadas, sustentabilidade ambiental e biodiversidade.
 
Para abordar estas temáticas vai estar reunido um painel de luxo, no qual se incluem
nomes como Werner Hoyer (Presidente do Banco Europeu de Investimento), Elvira
Fortunato (Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior), Bertrand Piccard (o
primeiro a dar a volta ao mundo em balão e um nome pioneiro em tecnologia
sustentável), David Dinis (Diretor-Adjunto do semanário Expresso), Rui Manuel
Rodrigues (CFO da EDP), Lurdes Gramaxo (Partner da Bynd Venture Capital), Debora
Revoltella (Chief Economist do Banco de Investimento Europeu), Arlindo
Oliveira (Professor Catedrático do Instituto Superior Técnico), Celeste Hagaton
(Presidente do Conselho de Administração do Banco do Fomento), Jean-Christophe
Laloux (Diretor Geral do Banco Europeu de Investimento), Ricardo Mourinho Félix
(Vice-Presidente do Banco Europeu de Investimento) e a prof. Clara Raposo, presidente
do ISEG. 
 
Co-organizada pelo Banco Europeu de Investimento e pelo ISEG, a conferência vai
contar com o alto Patrocínio do Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de
Sousa. 
 
As inscrições podem ser efetuadas neste link.

Inauguração de Exposição |
Grafologias de um tempo 
 
Quando: 29 de setembro a 31 de
outubro 
Onde: Claustros, 3.º piso
Horário: 18:30 às 23:00
 
A Comissão Cultural do ISEG promove
uma nova exposição nos Claustros do
Quelhas no âmbito do 111º Aniversário
do ISEG, com inauguração a 29 de
setembro, pelas 18:30. 
 
Trata-se de uma exposição retrospetiva
do artista plástico e antigo aluno do
ISEG Rui Paiva, intitulada “Grafologias
de um tempo”.

Informação adicional sobre o
autor AQUI. 

Recital de Música Brasileira |
Fernanda Canaud (piano) 
 
Quando: 26 de setembro
Horário: 21h00 às 22h00
Onde: Auditório CGD 
Entrada: Gratuita (sujeita à capacidade
da sala)

O concerto integra as comemorações
dos 111 Anos do ISEG.

A Reitoria da Universidade de Lisboa e a Comissão Cultural do ISEG acolhem um Recital
de Música Brasileira, com a pianista Fernanda Canaud, a 26 de Setembro. Iniciativa
promovida no âmbito do projeto Música no Museu, inserido na programação das
comemorações dos 200 anos da independência do Brasil.

Alumni em Destaque

Ricardo Mestre é o novo
Secretário de Estado da Saúde 

Licenciado em Economia pelo ISEG,
Ricardo Mestre é agora o novo
Secretário de Estado da Saúde.  

Especialista em administração
hospitalar, é autor e coautor de diversos
trabalhos publicados na área da
administração e gestão em saúde.

Marta Paixão Events Manager no
Lisboa Marriott Hotel
 
A cadeia hoteleira anunciou que Marta
Paixão vai ocupar o cargo de Events
Manager. Com um Mestrado em
Ciências Empresariais do ISEG, a nova
gestora de eventos do Lisboa Marriott
Hotel desempenhava funções como
Groups & Events Coordinator na
Continental Hotels Portugal.
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https://www.youtube.com/watch?v=HnTNLgoiLSI
https://www.youtube.com/watch?v=RJa3PPQp-3I&feature=share&si=ELPmzJkDCLju2KnD5oyZMQ
https://www.publico.pt/2022/09/19/opiniao/opiniao/reforma-encapotada-seguranca-social-2021025
https://expresso.pt/opiniao/2022-09-13-Godard-foi-mais-importante-do-que-Elizabeth-7ece049f
https://expresso.pt/opiniao/2022-09-15-A-reforma-que-nao-pode-esperar-0677dca8
https://expresso.pt/opiniao/2022-09-15-O-xarope-8c301e90
https://expresso.pt/opiniao/2022-09-15-Punir-as-pensoes-e-fugir-do-prejuizo-cb47c584
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/detalhe/inflacao-trava-mas-continua-a-ganhar-raizes
https://jornaleconomico.pt/noticias/falta-de-escala-das-empresas-justifica-a-baixa-produtividade-defendem-especialistas-na-conferencia-do-je-937620
https://jornaleconomico.pt/noticias/a-correcao-dos-erros-estrategicos-da-dependencia-energetica-exige-tempo-defende-eduardo-catroga-937482
https://rr.sapo.pt/noticia/economia/2022/09/16/lucros-excessivos-o-nosso-problema-e-de-impostos-excessivos/300042/
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https://jornaleconomico.pt/noticias/sabado-10h-da-manha-catroga-espero-que-medina-tenha-a-capacidade-de-resistir-a-pressoes-no-oe23-veja-o-discurso-direto-937899
https://observador.pt/2022/09/12/ps-ouve-reparos-sobre-imutabilidade-do-emprego-publico-e-baixa-produtividade/
https://poligrafo.sapo.pt/politica/artigos/perguntas-respostas-os-efeitos-das-medidas-do-governo-nos-bolsos-dos-pensionistas
https://eco.sapo.pt/opiniao/deixem-as-pessoas-mudar-de-casa/
http://www.noticiasonline.eu/o-estado-a-que-isto-chegou-a-falsidade-e-o-medo-como-instrumentos-do-poder/
https://www.tsf.pt/programa/forum-tsf/forum-tsf-o-pacote-de-apoio-as-empresas-ajuda-a-defender-a-economia-15170133.html
https://observador.pt/programas/tempestade-perfeita/inflacao-e-crescimento-os-dilemas-do-bce/
https://www.publico.pt/2022/09/12/opiniao/opiniao/bce-quer-controlar-inflacao-custe-custar-2020173
https://expresso.pt/podcasts/o-tabu-de-francisco-louca/2022-09-17-Francisco-Louca-Ha-grandes-montantes-anunciados-pelo-Governo-que-nunca-tem-sido-concretizados-7a0ef066
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https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/EJMS-01-2021-0007/full/html
https://events.eib.org/event/2ffc66af-296b-464f-9adc-9c5eb0cf75b1/websitePage:00ea5415-6475-4938-883a-bf18b9f13cb4
https://events.eib.org/event/2ffc66af-296b-464f-9adc-9c5eb0cf75b1/websitePage:9d6d23f5-8634-48e3-8c4b-76df9051f068?_cldee=omGTSpAKhG_U0tGUIn_kqg4isBS_XAjnqXnU6L3EyV9-mMmyB8S8VNfqpnG7UtY0&recipientid=lead-5c452a5b301fed11b83d000d3ab37b90-be81127df7cc47febee266bd80cb481d&esid=3ce3f673-f009-ed11-82e5-000d3ad88320
https://www.iseg.ulisboa.pt/pt/event/inauguracao-de-exposicao-grafologias-de-um-tempo/
https://www.iseg.ulisboa.pt/wp-content/uploads/2022/09/FERNANDA-CANAUD-.pdf
https://www.facebook.com/iseg.pt/
https://www.instagram.com/iseglisbon/
https://www.linkedin.com/school/iseglisbon
https://twitter.com/iseglisbon
https://www.youtube.com/user/DMREISEG
https://elink.clickdimensions.com/m/1/53044259/02-t22264-c0d0f6e8de414e9f90396f7430f086ed/1/1/www.iseg.ulisboa.pt
http://web.iseg.ulisboa.pt/cn/aeb9l/newsletter?_cldunsub=test

