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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.

Vim para o ISEG em plena pandemia por Covid-19. E
embora me tenha apaixonado imediatamente pela nossa
escola – e reconhecidamente pela cidade em que ela está
localizada – as medidas do Covid dificultaram a normal
interação e discussão com colegas e a inspiração em
seminários de investigação. 
 
Caracterizo-me por ser o tipo de académico que é
estimulado por um ambiente de pesquisa bastante dinâmico
e, portanto, estou muito entusiasmado com a nova série de
seminários de investigação do ISEG, previstos para este
ano letivo, onde serão abordados tópicos relacionados com
a Economia, Gestão, Finanças, Ciências Sociais e Métodos
Quantitativos. 
 
Estes seminários decorrem todas as semanas, às quartas-
feiras, das 13h00 às 14h00 no anfiteatro Novo Banco do
Edifício Quelhas (4.º Andar), onde será servido um almoço
leve.

A série de seminários contará com oradores internos do
ISEG e oradores externos de outras universidades
europeias de topo. Na semana passada, a série de
seminários começou com uma oradora interna: Profª.
Raquel Gaspar que apresentou novos insights sobre a
relação entre a confiança do consumidor e o desempenho
do mercado de ações. Foi um grande sucesso, com um
grande público e uma discussão bastante animada. Esta
semana, a série de seminários continua com a presença da
Profª. Carolina Villegas da ESADE Business School
(Barcelona). 
 
Os oradores externos vão estar disponíveis para reuniões
bilaterais, e vão existir vagas limitadas para almoçar ou
jantar com elas/eles no dia do seminário. Se tiver interesse,
envie uma mensagem para nós ou responda ao nosso
lembrete semanal dos seminários.

Espero encontrar-vos lá!

Inovação para um futuro sustentável e
resiliente junta ISEG e BEI

A conferência “Inovação para um futuro sustentável e resiliente” reuniu no dia 23 de
setembro, no ISEG, uma dezena de protagonistas no debate do financiamento à
transição climática.
 
Foi o caso de Elvira Fortunato (Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior); Bertrand Piccard (pioneiro da aviação solar); Arlindo Oliveira (professor do
Instituto Superior Técnico); Celeste Hagatong (apontada a presidente do Banco
Português de Fomento), Lurdes Gramaxo (presidente da Investors Portugal); Rui Lopes
Teixeira (CFO da EDP – Energias de Portugal), Clara Raposo (presidente do ISEG),
além de vários responsáveis do BEI, o maior financiador multilateral para projetos
climáticos.

Nesta edição, destacamos a conferência “Inovação para um futuro sustentável e resiliente”
organizada pelo BEI e apoiada pelo ISEG, o regresso do Dia do Antigo Aluno do ISEG e a
secção Research que dá conta de mais um seminário de investigação a realizar no âmbito da,
esta semana com a Prof. Carolina Villegas-Sanchez, da ESADE Business School (Barcelona). 
 
Neste número têm a palavra: António Goucha Soares, Clara Raposo, Fátima Geada,
Francisco Louçã, João Duque, João Ferreira do Amaral, Joaquim Montezuma de Carvalho,
Joaquim Sarmento, Luís Cardoso, Maria Rosa Borges, Paulo Trigo Pereira, Ricardo
Cabral, Ricardo Ferraz e Vera Gouveia Barros.

As medidas de apoio aos pensionistas

>> "A subida das taxas de juro nos EUA provoca estragos" — artigo
de Ricardo Cabral no Público.

>> Clara Raposo faz uma breve reflexão sobre os planos de sucessão
que as organizações devem ter.

>> Francisco Louçã aborda a morte da Rainha Isabel II. "Sem as
lantejoulas, a monarquia fica despida de legitimidade."

>> João Duque sobre as pensões: "Quando o senhor primeiro-ministro
garantiu que a lei das pensões iria ser cumprida, até eu fiquei
admirado." 

>> Francisco Louçã considera que o "terceiro Governo de Costa quer
"convencer a população de que quem recebe uma pensão é egoísta".

>> António Goucha Soares olha para os desafios do novo Rei do
Reino Unido, Carlos III.

>> Paulo Trigo Pereira questiona se os cortes de salários e pensões
vão continuar em 2023.

>> "Medidas de apoio às famílias, alguns esclarecimentos devidos".
Artigo de Maria Rosa Borges no Jornal Económico.

>> Fátima Geada explica como estar 'compliance' com o Regime Geral
da Prevenção da Corrupção.

>> Clara Raposo participou na conferência dedicada ao tema “Inovação
para um futuro sustentável e resiliente”, organizada pelo BEI em
cooperação com o ISEG.

>> Joaquim Montezuma de Carvalho salienta a necessidade de
reduzir carga fiscal para a classe média.

>> Luís Cardoso realça que as escolas são locais priviligiados de
reflexão, partilha e inovação, aspetos fundamentais para o sucesso.

>> Joaquim Sarmento escreve sobre o pacote de apoio às famílias
apresentado pelo Governo.

>> Consumo de gasóleo e gasolina volta a níveis pré-
pandemia. Ricardo Ferraz ajuda a perceber porquê.

>> João Ferreira do Amaral e Vera Gouveia Barros abordam o futuro
da Segurança Social no podcast "Tempestade Perfeita".

>> Paulo Trigo Pereira esteve no programa "360º" da RTP a analisar
as previsões para a economia portuguesa em 2023.

>> Francisco Louçã no analisa os IRC, as pensões, o novo aeroporto
de Lisboa, a subida do preço das casas e as eleições na Itália.

Dia do Antigo Aluno do ISEG

Depois de dois anos de interrupção, está de regresso a comemoração do Dia do
Antigo Aluno do ISEG.

Um dia que habitualmente é celebrado a 23 de maio, mas que devido à especificidade
das comemorações dos 111 anos do ISEG, este ano terá lugar no próximo dia 13 de
outubro. 
 
A comemoração tem início às 18h00, com uma sessão de boas-vindas da Presidente do
ISEG, Clara Raposo e do Presidente da Alumni Económicas, Horácio Negrão, e uma
conferência que contará com a participação dos nossos colegas Madalena Cascais
Tomé, Pedro Leitão, Vitor Bento e Henrique Monteiro. 
 
Pelas 20h00, teremos o jantar no Salão Nobre do ISEG onde serão entregues
os Prémios Carreira 2022: 

Vitor Constâncio – Carreira Económica, Política e Social 
Gualter Furtado – Carreira de Gestor e Empreendedor

Consulte o programa completo AQUI.

Agradecemos que registe a sua inscrição, até dia 6 de outubro, AQUI.

What's up @ ISEG

ISEG Research Seminar | Made in
Spain: Import Switching and
Productivity

Quando: 28 setembro 
Onde: Anfiteatro Novo Banco
Horário: 13h00 às 14h00
Entrada livre
 
No âmbito dos seminários de
investigação que decorrem
semanalmente até dia 14 de dezembro, a
Prof. Carolina Villegas-Sanchez, da
ESADE Business School (Barcelona),
apresenta o estudo “Made in Spain:
Import Switching and Productivity”. 
 
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.

Ciclo de Debates SEDES/IPP |
Que soluções para a contratação
de professores? 

Quando: 28 setembro 
Onde: SEDES
Horário: 17:30 às 18:30
Entrada livre
 
“Que soluções para a contratação de
professores?” será o tema do segundo
evento do Ciclo de Debates – Portugal:
Pequenos passos para grandes
mudanças, organizado pelo Institute of
Public Policy e pela SEDES.
 
Poderá acompanhar o evento online,
através do Facebook do IPP.

O debate contará com a presença de Alexandre Homem Cristo, João Baptista, Sandra
Maximiano (ISEG) e Isabel Flores. A abrir o evento, estarão os representantes do IPP e
SEDES, Paulo Trigo Pereira (ISEG) e Álvaro Beleza, respetivamente.

Call for Papers | Colóquio Covid-
19, Vírus das Desigualdades
Sociais 

Quando: 8, 9 e 10 de novembro 
Onde: Online
Horário: 09:00 às 18:00

Este colóquio, organizado
pelo SOCIUS/CSG, centro de
investigação do ISEG, decorrerá em
formato online. 
 
Encontra-se aberta a chamada de
trabalhos para as oficinas temáticas do
colóquio.

Oficinas Temáticas: 

Oficina 1 – Desassossegos e propostas para mundos menos desiguais  
Oficina 2 – Do desigual acesso à educação “invisível ou à distância” por quem já acedia
de forma desigual à educação “visível ou presencial”  
Oficina 3 – Pandemia e aumento de desigualdades no mercado de trabalho  
Oficina 4 – A desigualdade tecnológica entre as PME’s e as grandes Empresas  
Oficina 5 – Pandemia, TIC’s e Desigualdade Social  
Oficina 6 – Bem-estar no Trabalho, Comportamento de Cidadania Organizacional e
Inteligência Emocional no contexto de pandemia por COVID 19  
Oficina 7 – As regiões marginalizadas e as consequências da pandemia 
Oficina 8 – Desigualdades de género diante do Covid-19: Que olhares? Quais
perspetivas?  
Oficina 9 – Impacto da pandemia no comportamento da sociedade relativamente ao
consumo e gestão de recursos numa perspetiva de economia circular/desenvolvimento
sustentável  
Oficina 10 – Agentes IA, as interações socias e a pandemia  
 
Normas para a submissão de resumos: 

– Os resumos devem ser submetidos em português (em alternativa: inglês ou francês); 
– As propostas devem incluir: título, resumo (máximo 250 palavras), 5 palavras-chave; 
– Data limite para submissão de resumos: 30 setembro 2022 
– Submissão de resumos online: AQUI 

Toda a informação detalhada sobre a chamada de trabalhos está disponível neste link. 

Para mais questões contacte: sociuseventos@iseg.ulisboa.pt

Novidades de Research

Portuguese Economic Journal
 
  Artigos publicados no PEJ e
disponíveis online first: 
 
- “The dynamics of growth and
distribution in a spatially heterogeneous
world”, por Paulo B. Brito.  
 
- “Evolution of price-cost margins during
the troika intervention - Portugal:
Market Competition and workers’
bargaining power in 2010-2016”, por
Carlos Figueira & Ricardo Pinheiro-
Alves.

- “Welfare and sectoral productivity shifts in a small open economy with imported
agricultural inputs: The case of Sub-Saharan Africa”, por Juan Antonio García-Cebro,
Alejandro Quintela-Del-Río & Ramón Varela-Santamaría.
 
- “Impacts of switching from business households to enterprises on the financial
performance”, por Le Quang Hieu, Vu Hong Van & Nguyen Khanh Doanh.
 
- “Long-run relationship between the unemployment rate and the current account balance
in the United States: An empirical analysis”, por Haydory Akbar Ahmed & Tareque Nasser.
 
- “Local and global indeterminacy and transition dynamics in a growth model with public
goods”, por José Gaspar, Liliana Garrido-da-Silva, Paulo B. Vasconcelos & Óscar Afonso.
 
- “Why do firms use fixed-term contracts?”, por Pedro Portugal & José Varejão.

Artigo publicado na revista
Psychology & Marketing
 
Entitulado "How songs from growing up
and viewers' attachment styles affect
video ads' effectiveness - Lourenço -
Psychology & Marketing - Wiley Online
Library, foi produzido por uma equipa
de investigadores de universidades do
Brasil, Holanda e Estados
Unidos, liderada pelo Prof. Carlos
Lourenço. 

O artigo versa sobre o modo como as
preferências musicais formadas em
períodos-chave do desenvolvimento,
assim como os estilos de vinculação
individuais, afetam a eficácia de vídeos
publicitários.

Novidades dos Estudantes

Com vontade de ser
Embaixador no Career Forum? 
 
Se és aluno de licenciatura ou
mestrado, vais poder participar na
organização do ISEG Career Forum
2022, sendo Embaixador de uma das
empresas que estarão presentes no
evento.
 
Preparado para assumir o papel de elo
de ligação entre a empresa e a
organização do evento?
 
Se a resposta é "sim", inscreve-te até
ao dia 14 de outubro neste link!

Alumni em destaque 

Vanda Jesus é a nova diretora-
geral da iCapital em Portugal.
 
Pós-graduada em e-Business pelo
ISEG/IDEFE, Vanda Jesus é a
escolhida pela financeira tecnológica
(fintech) norte-americana para liderar a
sua operação em território nacional.
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