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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

Excerto dos discursos de dois recém-licenciados
durante a Cerimónia de entrega de diplomas aos alunos
que concluíram a licenciatura em 2021/2022. 

Boa tarde a todos,
Bem, que bom que é voltar a casa. 
 
Sabem, há 3 anos o ISEG foi a minha primeira opção, e se
me estivesse a candidatar hoje, outra vez, garanto que a
minha decisão seria exatamente a mesma – com mais
certezas ainda. Também há 3 anos estávamos nós aqui. 
 
Cheios de nervos. Sentados ao lado destas mesmas
pessoas, muitas das quais nunca imaginávamos que
fossem ter o impacto que tiveram. Pessoas que vamos levar
para a vida. Memórias que vamos levar para sempre.
 
Sempre fui uma pessoa que vivia na ânsia do futuro, a
sempre a desejar a próxima fase da vida porque tinha a
certeza que ia ser melhor. Mas a verdade é que se pudesse
agora voltava ao início desta aventura outra vez.
 
O ISEG proporcionou-me várias lições, mas talvez a maior
de todas tenha sido que juntos conseguimos atingir
patamares que sozinhos seriam impossíveis.
 
Antes eu acreditava que só dava para nos focarmos numa
parte da nossa vida de cada vez. Que se queríamos ter
sucesso fosse em que vertente fosse, tínhamos que dar
tudo de nós e desprezar as outras partes. Por exemplo, se
queria ser boa aluna, só podia estudar; se queria aproveitar
a vida, tinha que por o estudo de lado.
 
No entanto, o ISEG provou-me precisamente o contrário:
que na vida para ter sucesso seja em que área for, não
podemos descuidar as outras. Alias é mesmo o bem-estar
das várias áreas que fomenta o nosso crescimento e
aprendizagem. Mas na verdade isto só resulta se
confiarmos nas pessoas que nos rodeiam. Acreditarmos que
elas vão lá estar para nos apoiar, tal como nós vamos estar
para as apoiar a elas, incondicionalmente.
 
Isso sim, é que é para mim o ISEG: companheirismo,
entreajuda, camaradagem. Crescemos e aprendemos, sim,
mas fazemo-lo sempre juntos.
 
Passados 3 anos, estamos aqui hoje novamente, nervosos
novamente. Mas cheios de orgulho, experienciámos vários
marcos importantes na história desta faculdade com o
rebranding (que primeiro pode ter-se estranhado, mas
rapidamente se entranhou) e marcos globais cruciais, como
a pandemia. Mas a verdade é que não só sobrevivemos à
licenciatura (especialmente a Analise 3) como também a
vivemos ao máximo.
 
Penso que falo por todo quando dedico um obrigado a todos
os docentes e não docentes que nos acompanharam
diariamente. Mas um agradecimento ainda mais especial às
nossas famílias que nos apoiaram ao longo de todos os
altos e baixos e nunca desistiram de nós.
 
Isto não é o fim, é só início de uma nova fase
 
Parabéns colegas, obrigada ISEG,
Até sempre 
 
* Mariana Andrade, Licenciada em MAEG (quadro de honra)

 
 
To the Dean, the faculty, our organisation and, particularly,
my fellow peers, thank-you for letting me speak for and to
you at such a special moment in our lives.
 
My fellow peers, for the duration of our stay, this School has
become our home, helping us grow together, not only as
managers and economists, but particularly as people, as
cliché as that may sound. The unbelievable spirit of
camaraderie, seldom broken by its students, the presence of
a fostering, helpful core of colleagues that elevate each
other without considering leaving another behind is the stuff
of storybooks; the power of friendship helping us through our
most difficult moments at the beginning of our adult life, be
they personal or not, understanding statistics for as long as
you studied here.
 
When I first visited ISEG as a high school student, I was a
starry and sleepy-eyed teenager directed to the heart of
Lisbon by another student that had visited the School and
with words that seemed way too farfetched “these will be the
best three years of your life”. 
 
Between then and now, I have learned so much – about law,
accounting, production management, marketing, about
different ways of reasoning, how culture affects thought, my
own and the foreign students I had the pleasure to get to
know; what I like, what I’m good at, what I hate and what I
really can’t do. As you might have guessed, it’s statistics.
What I found out about myself has been so fulfilling; it’s such
a pleasant feeling to know my faults and shortcomings but to
feel at peace with myself, with my decisions and with my
path. This is something made possible by *THIS*, my home
and the people that lived in it with me, splitting the rent that,
looking back, was very affordable by Lisbon’s standards.
 
In these past four years, we have faced and overcome the
difficulties of the pandemic, rising above all the pain,
troubles and weight-gain that came with it, staying strong
and hoping for the opportunity to say a proper goodbye.
Over these years, I realised I couldn’t leave ISEG without a
proper goodbye to everything and everyone that made me
love this School. Fearing I would be left behind by many
others in my field, I still decided to wait a year to finish my
degree with much support given by the bonds I created.
When that student told me it would be the best three years
of my life, he was mistaken. I was lucky enough to have a
fourth. So to you, fellow peers, I give my thanks. For the
growth I have seen in myself and others, people you have
lifted simply by being who you are and embracing them. For
the things you have learned and taught, late nights in the
amphitheatres, cramming for next day’s exam, exasperated
about the noise of others doing the same. For making my
home, myself, and yourselves, better. May you take it, or
rather, us, with you, as far as you go.
 
Thank you

A Cerimónia de Graduação de Licenciaturas

A nossa Cerimónia de Graduação de Licenciaturas realizou-se na
passada sexta-feira, dia 30 de setembro, no nosso Campus. 

Uma tarde inesquecível para todos os nossos recém-licenciados, que puderam celebrar
com os seus colegas, familiares e amigos este momento académico tão especial.

A todos vocês, muitos parabéns! Go Grab the Future!

Na edição de hoje, destacamos a distinção do ISEG nos Marketing Awards da APPM, o Índice
ISEG de setembro, o Programa Mentoring 2022 e a Cerimónia de Graduação de Licenciaturas. 
 
Neste número têm a palavra: António Garcia Pereira, Carlos Bastardo, Clara Raposo,
Francisco Louçã, Joana Santos Silva, João Duque, Joaquim Sarmento, Nuno Crato,
Patrícia Barão, Paulo Soeiro de Carvalho, Paulo Trigo Pereira, Pedro Rino Vieira, Ricardo
Cabral, Ricardo Ferraz, Sandra Maximiano, Sara Falcão Casca e Vera Gouveia Barros.

Governo estuda possível redução no IRC

>> Ricardo Cabral lembra Angela Merkel - que pede negociações
diretas com a Rússia - no seu artigo de opinião desta semana.

>> Paulo Soeiro de Carvalho explica a obrigatoriedade do módulo
sobre sustentabilidade no MBA do ISEG.

>> Artigo de opinião de Francisco Louçã - "O belo Narciso entre dois
espelhos".

>> João Duque aborda o facto de o Governo estar a ponderar aplicar
um imposto especial sobre os lucros extraordinários das empresas do
setor energético.

>> Paulo Trigo Pereira defende que, em 2022, o Governo já tinha
margem para ter aumentado a Função Pública além dos 0,9%. 

>> Sara Falcão Casaca escreve sobre a promoção efetiva da igualdade
entre mulheres e homens nas empresas / organizações.

>> Francisco Louçã sugere que o discurso religioso instalou-se como
forma de representação, em particular da extrema-direita.

>> Patrícia Barão reflete sobre a segunda residência em Portugal —
hoje uma grande tendência para clientes estrangeiros. 

>> Ricardo Cabral é da opinião de que "qualquer solução tem de
passar pelo encerramento da Portela".

>> Pedro Rino Vieira lembra que, "infelizmente, para reduzir a inflação
do lado da procura, é preciso reduzir o poder de compra".

>> Artigo de Paulo Trigo Pereira - "O que tem Meloni a ver com Costa
Silva?

>> João Duque participou na Conferência Leiria Economia, que
debateu a inovação na região.

>> Carlos Bastardo enfatiza que a redução do consumo das famílias
terá impacto na economia, nomeadamente na atividade industrial e dos
serviços.

>> Sandra Maximiano fez parte do painel da conferência "A
longevidade e a poupança para a reforma" da ASF. 

>> Joaquim Miranda Sarmento no artigo "O Governo e o IRC"
enaltece que é preciso "simplificar os impostos". 

>> Ricardo Ferraz explica como é que, mesmo que a inflação fique a
valores nulos, o aumento brusco e geral dos preços veio para ficar.

>> Crónica de Joana Santos Silva. "Um fim de semana à direita". 

>> António Garcia Pereira enumera as razões "da ascensão da
extrema direita num país à beira-mar plantado".

>> Com o regresso às aulas, dá-se também o regresso de Nuno
Crato ao podcast "Educar tem Ciência". 

>> No podcast "Tempestade Perfeita", Vera Gouveia Barros comenta
a previsível crise que se avizinha e uma eventual descida do IRC.

>> Seis meses de governação do PS em análise no Tabu de Francisco
Louçã, em podcast.

>> Declarações de Clara Raposo na conferência "Inovação para um
futuro sustentável e resiliente" que teve lugar no ISEG.

Rebranding do ISEG vence Marketing
Awards

A nova identidade gráfica do ISEG é reconhecida pela APPM –
Associação de Portuguesa de Profissionais de Marketing.

O ISEG foi o grande vencedor dos Marketing Awards da APPM na categoria de Marketing
B2C-Brand Launch/Relaunch. 
 
Em 2021, a nossa Escola decidiu avançar para uma profunda mudança que partia de um
ambicioso projeto de rebranding. Alterar a marca para garantir o alinhamento com um
novo posicionamento e visão. Assim, desafiou a consultora de Estratégia de Marketing
Saint Pirate e a produtora el-Hey, para apresentarem um profundo plano integrado de
ação, para dar vida à missão de resgatar a perceção de liderança no ensino de Economia
e Gestão em Portugal daquela que é a primeira Universidade desta área, fundada em
1911.
 
Leia a notícia completa AQUI. 

Índice ISEG regista descida

 
Em setembro de 2022, o índice de confiança do ISEG, relativo à evolução da atividade  
económica portuguesa no curto prazo, assumiu o valor de 35,7, o que corresponde a
uma descida do nível de confiança face ao mês anterior, em que o valor do índice foi
36,0. Em termos homólogos, a variação percentual do índice foi de -4,8%. 
 
Pode consultar o documento AQUI.

Queres ter um Mentor? | Programa Mentoring
2022

Trata-se de uma oportunidade de criar uma experiência gratificante
entre Mentees e Mentores, e que vai permitir desenvolver capacidades
de liderança e uma verdadeira relação de partilha, mentoria e amizade.

 
Qual é o objetivo do programa?
 
O objetivo do Programa de Mentoring da Alumni Económicas é dar o melhor
enquadramento possível aos alunos licenciados do ISEG no mercado trabalho, criando
oportunidades únicas de aprendizagem e liderança que são fundamentais para a
construção de percursos profissionais de sucesso.
 
Como funciona?
 
Através deste programa, os Mentees têm a oportunidade de ser acompanhados de uma
forma contínua e muito pessoal durante o processo de integração no mercado de
trabalho. Podendo aprender diretamente daqueles que já alcançaram elevados
patamares profissionais e que estão dispostos a partilhar o seu tempo e conhecimento
para apoiar os Mentees no seu processo de desenvolvimento pessoal e profissional.
Informação detalhada pode ser consultada neste link.
 
Mentees 
 
- Alunos finalistas do 1.º ciclo do ISEG (a frequentar o 3.º ano no ano lectivo 22/23);
- Alunos de Mestrado do ISEG ou de Pós-Graduação do ISEG-Executive Education;
- Antigos alunos do ISEG com menos de 5 anos de experiência profissional.

Mentores

- Antigos Alunos do ISEG com mais de 5 anos de experiência profissional 
 
Vão ser realizadas duas sessões de Esclarecimento via Zoom, no dia 7 de outubro:
às 18h00, para Mentees e às 19h00, para Mentores.
 
A inscrição na Sessão de Esclarecimento pode ser efetuada AQUI.

What's Up @ ISEG

Debate | Resiliência Financeira:
erros comportamentais, como
evitá-los 
 
Quando: 7 de outubro
Onde: Auditório CGD
Horário: 14:00 às 15:30
Entrada livre

No âmbito da Semana Mundial do
Investidor (smiportugal.pt), promovida
em Portugal pela CMVM, o ISEG
recebe a CFA Society Portugal para um
evento sobre “Resiliência Financeira:
erros comportamentais, como evitá-
los”.

Programa: 
 
Evento composto por duas partes. Na parte inicial, o Professor Victor Barros irá
conduzir uma sessão interativa com a assistência de forma a identificar erros
comportamentais no processo de investimento. Na segunda, será efetuado um debate
que contará com a participação de: 
 

David Dias, CFA – Gestor de Portfolio de obrigações no Haitong;
Rina Guerra, CFA – Gestor de Portfolio de ações no Banco Carregosa;
Vítor Ribeiro, CFA – Fundador e consultor financeiro Founder and Wealth Advisor
na Future Proof. 
 

Este evento é realizado em formato híbrido. Para assistir online, inscreva-se neste link. 
 
Para se registar para assistir presencialmente inscreva-se neste link SMI – “Resiliência
Financeira” (typeform.com) ou envie um e-mail para info@portugal.cfasociety.org

Seminário | The Social
Consequences of Financial
Innovation: Exclusion and
Digital Divide 
 
Quando: 12 de outubro
Onde: Sala Delta
Horário: 18:00 às 19:00
 
O seminário “The Social
Consequences of Financial
Innovation: Exclusion and Digital
Divide”, vai contar com a apresentação
da professora e investigadora Matilde
Massó Lago, da Universidade da
Corunha (Espanha).
 
O Seminário é aberto a todos os
estudantes de doutoramento e demais
investigadores com interesse no tema.

Matilde Massó Lago é socióloga, com pesquisa nas áreas da sociologia económica e
financeira. Foi bolseira Marie-Curie no Instituto Bauman (Universidade de Leeds) entre
2016 e 2019. A lista das suas publicações pode ser consultada AQUI.

Atelier de Pintura no ISEG |
Inscrições abertas
 
A 12.ª edição do Atelier de Pintura do
ISEG teve início no dia 3 de outubro,
e é dirigido a todas as pessoas com
interesse em Arte, com ou sem
experiência.
 
Valor: 30€ /mês, materiais não
incluídos

As aulas decorrerão às segundas-feiras e quintas-feiras, das 18h00 às 21h00, no
Edifício Bento de Jesus Caraça (Rua Miguel Lupi, 1º andar, sala 104, ISEG).

Para participar no atelier, envie email para aaamota@gmail.com

Mais informações: Bela Mota: 916 067 780 | Helena Magalhães: 916 007 325

Ciclo de Livros do Nosso
Tempo | The Case for a New
Bretton Woods 
 
Quando: 17 a 10 de outubro
Onde: Auditório 2
Horário: 15:00
Entrada livre
 
No dia 17 de outubro, estreia a 6ª.
Edição do Ciclo de Debates Livros do
Nosso Tempo.

A primeira sessão do ciclo será
dedicada à obra The Case for a New
Bretton Woods (2022), de Kevin
Gallagher e Richard Kozul-Wright. 
 
Leia a notícia completa AQUI.
 

Novidades de research 

New Journal: "Innovation and
Green Development" (Elsevier) |
Open access 

Lançada recentemente pela Elsevier, a
revista "Innovation and Green
Development” conta com a participação
de Mariya Gubareva, investigadora do
SOCIUS/CSG e docente do ISEG, no
respetivo Conselho Editorial, onde
desempenha o papel de Editora.
 
O intuito da revista passa por publicar
tanto artigos teóricos como empíricos de
modo a melhorar a compreensão no que
toca a políticas ambientais e inovação
verde.

Portuguese Economic Journal
 
Novos posts 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]: 
 
- Do subsidized nursing homes and
home care teams reduce hospital bed-
blocking?
 
- Market stigma and bank capital
 
- The effects of reducing working hours
 
- Digital technologies and productivity
 
- Firms and wage inequality dynamics

Aberta chamada de contribuições
para o 4º Seminário Internacional
sobre Ciências Sociais e
Desenvolvimento em África - In
Progress 4 digital format

A quarta edição do In Progress 4 – Seminário Internacional sobre Ciências Sociais e
Desenvolvimento, a ser realizada nos dias 28 e 29 de novembro de 2022 na Lisbon
School of Economics and Management (ISEG/ULisboa), está com uma chamada de
contribuições em aberto até 25 de outubro.   
 
Os resumos não devem exceder as 500 palavras e deverão ser redigidos em Times New
Roman, tamanho 12 e espaço 1,5. O envio dos resumos deverá ser feito para o endereço
de correio eletrónico in.progress.seminars@gmail.com 
 
A resposta sobre a aceitação dos resumos será feita até ao dia 3 de novembro de 2022.
 
O In Progress 4 é organizado pelo Centro de Estudos sobre África e o Desenvolvimento.
 
 

Ilhas Urok, Guiné-Bissau. As Guardiãs de sementes | Reportagem
 
Artigo de Vanessa Rodrigues, no Público, desenvolvido ao abrigo da bolsa de criação
jornalística sobre desenvolvimento, no âmbito de um projeto da ACEP e CeSA/ISEG, com
o apoio do Camões, I.P.

"Na Área Marinha Protegida Comunitária das ilhas Urok, na Guiné-Bissau, as
mulheres bijagós garantem a soberania e a segurança alimentares, enfrentando a
ameaça das alterações climáticas e a imposição da monocultura de caju." 

Leia a reportagem completa AQUI. 
 

Ex-atletas olímpicos começam novo
desafio no ISEG

Uma gestão olímpica para deixar
marca no mercado executivo
 
Marco Fortes (lançamento do peso) e
Leila Marques (nadadora e ex-atleta
paralímpica) iniciaram na semana
passada uma nova fase da carreira ao
ingressarem na turma que começou a
receber formação em Gestão orientada
para ex-olímpicos. 
 
A formação resulta de uma parceria entre
o ISEG e a Associação dos Atletas
Olímpicos de Portugal (AAOP), e visa
dotar os atletas de ferramentas para
melhor enfrentarem o pós-carreira
desportiva no mercado executivo.

Alumni em destaque

Simão Pires vai liderar hub de
Marketing Digital da Worten 
 
A Worten criou um centro de Marketing
Digital, chamado “Digital Marketing
Hub”, cuja equipa liderada por Simão
Pires vai ser responsável por o garantir
foco digital. Licenciado em Economia
no ISEG, entrou na Worten em 2019
para a equipa de Aquisição Digital. 

Teresa Preta é a nova diretora
geral da ConsumerChoice 
 
Com experiência de gestão enquanto
CEO de uma consultora na área do
empreendedorismo, Teresa
Preta conta também no seu currículo
com o programa "Sustainable
Finance" do ISEG. Agora, prepara-se
para liderar a empresa que gere em
Portugal o sistema de avaliação
"Escolha do Consumidor".

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
 
O programa completo pode ser consultado AQUI. Agradecemos que registe a sua
inscrição, até dia 6 de outubro, AQUI.
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