
NEWSLETTER #116
25 de outubro, 2022 ENGLISH VERSION AVAILABLE HERE

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

Como dizia Fernando Pessoa, “Quero, terei”, mas com ele
terei de discordar nos versos seguintes desse célebre
poema, em que diz “Se não aqui; / Noutro lugar que ainda
não sei.” Se os jovens têm, atualmente e cada vez mais, o
poder de mudar o Mundo, eu sempre tive a certeza de que o
lugar indicado para aprender a fazê-lo da melhor forma seria
o ISEG.

Tendo já três anos desta nobre casa, hoje sinto que devo
muito a todos os que comigo a partilham, desde colegas a
docentes. O espírito vivido é único no panorama
universitário nacional e tal faz-se notar desde o momento
em que são visitadas as escolas secundárias, passando
pelo período de integração de novos estudantes, até ao
último dia na Faculdade. 

Nesse sentido, todos nós devemos ter a consciência da
importância do nosso testemunho para que o ISEG continue
a formar líderes de pensamento e ação por mais 111 anos,
reconhecendo a abertura e qualidade com que os docentes
lecionam as suas aulas, bem como a proximidade que
procuram ter com os estudantes; reconhecendo o espírito
de igualdade, cooperação e amizade que caracteriza o Pátio
das Francesinhas; reconhecendo o facto de o ISEG ser hoje
e cada vez mais uma Escola de Primeir@s, estando no topo
do ensino da economia e gestão a nível nacional e
internacional.  

Por todos estes motivos, hoje posso dizer que “Nada perdi”
na escolha do ISEG como minha segunda casa e a ele
agradeço todas as oportunidades de aprendizagem, carreira
e investigação que diariamente me são proporcionadas.
Com certeza, o ISEG é hoje uma Escola que olha para o
futuro dos seus estudantes e os integra no mercado de
trabalho desde o primeiro dia.

Open Minds, Grab the Future.

Na edição desta semana, destacamos a última edição da Síntese de Conjuntura, o Projeto
You@ISEG em Escolas Secundárias, a última chamada para o ISEG Career Forum 2022, o
programa alumni económicas solidário 2022/23 e as secções habituais What's Up @ ISEG e de
research. 

Neste número têm a palavra: António Garcia Pereira, Carlos Farinha Rodrigues, Catarina
Paiva, Francisco Louçã, João Duque, João Ferreira do Amaral, José Alves, Nuno Crato,
Ricardo Cabral, Ricardo Fortes da Costa, Sandra Maximiano, Sara Falcão Casaca e Vera
Gouveia Barros.

A semana a quatro dias: sim ou não?

>> Ricardo Cabral pergunta: "quanto vão subir as taxas de juro?"

>> João Duque acredita que os juros nos depósitos bancários "irão
subir à medida a liquidez no mercado comece a escassear".

>> Artigo de opinião de Francisco Louçã - "Os gatos-pingados e
coitadinhos dos pobrezinhos".

>> João Duque diz que o problema de Duarte Cordeiro, Ministro do
Ambiente e da Ação Climática, está no preço do gás.

>> Francisco Louçã escreve sobre a zona franca da Madeira e sobre a
tributação dos "nómadas digitais" e das criptomoedas.

>> Sandra Maximiano aborda a semana de quatro dias. "A
experimentação é bem-vinda".

>> João Duque comenta possíveis alterações nos Certificados de
Aforro, cuja remuneração está aquém da inflação.

>> Sara Falcão Casaca trata a paridade nos órgãos das empresas num
artigo da Diário de Notícias.

>> José Alves em entrevista prevê efeitos "nefastos" na economia "a
partir de 2023".

>> João Duque considera que os lucros da Galp Energia estão
sobretudo ligados aos aumentos dos preços no mercado internacional.

>> "Os salteadores da TAP perdida" - artigo de António Garcia Pereira.

>> João Duque comenta o plano de corte de impostos e apoios de
Kwasi Kwarteng, ex-ministro das Finanças do Reino Unido.

>> Catarina Paiva assinala que é "imperioso as empresas terem uma
postura people centric".

>> "Talento precisa-se" - editorial de Ricardo Fortes da Costa.

>> Carlos Farinha Rodrigues em entrevista na Rádio Renascença: "Os
problemas da habitação são fulcrais na análise da pobreza".

>> Nuno Crato no programa "Educar tem Ciência" fala sobre os erros
mais comuns na sala de aula.

>> Vera Gouveia Barros e João Ferreira do Amaral no podcast
"Tempestade Perfeita" abordam a semana a quatro dias.

>> Francisco Louçã analisa os dados reveladores sobre o estado
económico do país e as dificuldades de muitos portugueses.

ISEG Career Forum 2022 | Last Call!

É a última oportunidade de te inscreveres naquele que é o maior evento
de empregabilidade do ISEG e a principal porta de entrada dos alunos
no mercado de trabalho!

Nos dias 26 e 27 de outubro, vamos receber no Pátio das Francesinhas mais de 50
empresas nacionais e multinacionais que procuram novos talentos na 24ª. edição do
ISEG Career Forum.

Sabe mais sobre o evento neste link!

Síntese de Conjuntura – outubro 2022

ISEG revê em alta o crescimento da economia para este ano entre 6,4% e 6,6%.

No mês de setembro o ISEG previa um crescimento entre 6,0% e 6,4%. Para o último
trimestre do ano, "as perspetivas de crescimento em cadeia não são melhores, devendo o
crescimento real situar-se entre valores marginalmente negativos e marginalmente
positivos".

Consulte o documento completo AQUI.

Projeto You@ISEG em Escolas Secundárias
arranca esta semana

Na semana de arranque do projeto, a equipa You@iseg vai levar a faculdade aos
distritos de Beja e Évora, dando a conhecer a oferta formativa do ISEG aos alunos
do ensino secundário.

Para além do staff do projeto you@ISEG, contaremos com a presença de antigos alunos
das escolas que irão ser visitadas, para que possam falar da sua experiência aos que se
aproximam do momento de escolher o curso e a faculdade onde querem prosseguir os
seus estudos. 

Este ano, entraram no ISEG 12 alunos destes dois distritos, um dos quais com média de
19,5 valores.

Para além de percorrer escolas do país de Norte a Sul, irão ser dinamizadas, ao longo do
ano um conjunto de iniciativas dirigidas aos alunos e professores do ensino secundário,
como palestras, visitas, Open Days, entre outras.

FLAD Forum on Portugal and USA Higher
Education

O ISEG marca presença no FLAD Forum on Portuguese and USA Higher Education
- Building intentional partnerships and cultivating social impact, que decorre nos
dias 24 e 25 de outubro de 2022.

Este evento reúne especialistas na internacionalização do Ensino Superior dos Estados
Unidos, Portugal e de outros países europeus, com o objetivo de partilhar conhecimento,
experiências e as melhores práticas, com os representantes do Ensino Superior em
Portugal.

What's Up @ ISEG

Seminário | Capital Humano e a
Digitalização da Economia:
Desafios Estratégicos para a
Auditoria

Quando: 26 de outubro
Onde: Auditório 4
Horário: 08:30 às 10:00
Entrada livre

O seminário vai contar com Virgílio Macedo, Bastonário da Ordem dos Revisores
Oficiais de Contas, como orador principal.

A abertura da sessão ficará a cargo dos Professores José Veríssimo e António
Samagaio (ISEG).

Ciclo de Debates SEDES/IPP |
OE 2023: rigor, transparência e
inovação?

No dia 26 de outubro, o ISEG recebe
o Institute of Public Policy e a SEDES
para um debate sobre “OE 2023: rigor,
transparência e inovação?”.

Esta sessão insere-se no âmbito do
Ciclo de Debates SEDES/IPP –
Portugal: Pequenos passos para
grandes mudanças. 

O debate tem início às 17h30, no
Auditório 2 (Edifício Quelhas, 2º piso).

Entrada livre com Inscrição
em: https://bit.ly/3CKcdBg.

O programa completo pode ser
consultado neste link.

ISEG Research Seminar |
Opioid Crisis and Real Estate
Prices

No dia 26 de outubro, Cláudia
Custódio (Imperial College Business
School) apresenta no ISEG o estudo
“Opioid Crisis and Real Estate Prices”. 

A oradora trabalha principalmente na
área das Finanças Empresariais.

Formação de utilizadores da
biblioteca | Moody’s – Bank
Focus

Quando: 27 outubro
Onde: Online
Horário: 18:00 às 19:00
Inscrições: AQUI
Programa: AQUI
Mais info: formacaobib@iseg.ulisboa.pt

CEsA Thinks | Segunda Sessão

No dia 2 de novembro, o ISEG - Lisbon School of Economics and Management recebe a
segunda sessão do ciclo de seminários CEsA Thinks. às 18:00, na sala 104 do edifício
Francesinhas 2, ou por Zoom, com entrada livre.

Nesta sessão, a Professora Alice Sindzingre apresentará o seu estudo "The Relevance
of the Concept of Cumulative Causation? A Contribution to the Analysis of Growth
Trajectories in Sub-Saharan Africa", recebendo o Professor Doutor Alexandre
Abreu enquanto principal arguente.

Clique aqui para mais informações.

O evento CEsA Thinks é organizado pelo CEsA - Centro de Estudos sobre África e
Desenvolvimento.

Ciclo Cinema e
Descolonização: Moçambique
em Foco | Sessão de Abertura

O Centro de Estudos sobre África e
Desenvolvimento
(CEsA/ISEG/ULisboa) convida para a
Sessão de Abertura do Ciclo Cinema e
Descolonização: Moçambique em
Foco, no dia 5 de novembro de 2022.

A acontecer às 10:30, no ISEG - Lisbon School of Economics and Management, no
Auditório da Caixa Geral de Depósitos (entrada livre), a primeira sessão contará com a
projeção do filme "O Tempo dos Leopardos" (Zdravko Velimirovic), seguindo-se uma
sessão de debate com o assistente de realização Camilo de Sousa, com a investigadora
Iolanda Vasile, e com o roteirista Luís Carlos Patraquim.

Clique aqui para mais informações.

Conferência de Encerramento
do projeto Biomassa em
Portugal

Quando: 28 outubro
Onde: Auditório 2
Horário: 09:00 às 12:00
Entrada gratuita, sujeita a pré-
inscrição AQUI.

O projeto Biomassa em Portugal,
liderado pelo ISEG, foi criado para dar
resposta a múltiplos objetivos, entre os
quais se destaca a preservação das
áreas florestais através da melhoria da
sua sustentabilidade económica e
prevenção de incêndios. Teve início a
1/09/2021, com a duração de 1 ano.

Mais informações sobre o projeto neste
link.

“De Lisboa para os Trópicos”
no ISEG-ULisboa

Quando: 17 de novembro a 31 de
dezembro de 2022

Visita: segunda a sexta, das 08:00 às
23:00 | sábado das 08:00 às 14:00.

Onde: Biblioteca ISEG (átrio piso 0) -
entrada pela Rua das Francesinhas,
Lisboa

Entrada: Gratuita

A exposição de fotografia "De Lisboa para os Trópicos" assinala o 2.º aniversário do
Colégio Tropical e encontra-se patente no ISEG - Lisbon School of Economics and
Management até ao final de 2022.

A organização desta exposição no ISEG Lisbon Shool of Economics & Management é
realizada no âmbito do 111 aniversário deste Instituto, com o apoio do SOCIUS - Centro
de Investigação em Sociologia Económica e das Organizações.

Esta exposição retrata as experiências de investigadores/as da Universidade de Lisboa
em vários países das regiões tropicais. Ganha vida nas experiências dos/as
investigadores/as que cruzaram continentes em busca do conhecimento. 

O conceito e curadoria são de Rúben Oliveira (coordenador do grupo de Comunicação do
CTROP, cE3c - Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa) e de Teresa Vaz
(gestora das parcerias internacionais do CTROP).

Exposição “Grafologias de um tempo”, do Alumnus Rui Paiva,
prolongada até 10 de novembro

A exposição “Grafologias de um tempo”, promovida pela Comissão Cultural do ISEG no
âmbito do 111º Aniversário do ISEG, inaugurada a 29 de setembro, estará patente nos
Claustros do Quelhas até dia 10 de novembro. 

A exposição poderá ser visitada entre as 10:00 e as 23:00. 

Mais informações AQUI.

Novidades de research 

Último dia para a submissão de
contribuições para o 4.º
Seminário Internacional sobre
Ciências Sociais e
Desenvolvimento em África - In
Progress 4.

Termina hoje o prazo para a submissão
de resumos para o In Progress 4 - 4.º
Seminário Internacional sobre Ciências
Sociais e Desenvolvimento em África.

Aproveite este último dia para submeter a sua pesquisa em progresso para apreciação.
No dia 3 de novembro de 2022, será comunicada a lista de resumos selecionados para
apresentação.

Para quem já submeteu o seu resumo: boa sorte!

Clique aqui para mais informações.

O evento In Progress 4 é organizado pelo CEsA - Centro de Estudos sobre África e
Desenvolvimento.

Human Resources Management
Conference – Call for
Submissions

No âmbito da 4.ª Conferência
Internacional em Gestão de
Recursos Humanos, o Centro de
Investigação Avançada em Gestão do
ISEG (ADVANCE/CSG-
ISEG) convida os/as autores/as a
submeter artigos na área científica de
Gestão de Recursos Humanos e
relacionadas.

A submissão de manuscritos decorre até ao dia 31 de outuro de 2022.

Mais informações AQUI.

Iberometrics 2023 - Call for
Papers

A conferência Iberometrics reúne
especialistas para discutir a
economia Ibérica. Prazos para
submissão de trabalhos já abriu!

De dois em dois anos, a Iberometrics reúne especialistas em História Económica para
apresentar e discutir as suas investigações sobre História Económica Quantitativa ibérica. 

O local do Congresso alterna entre Espanha e Portugal. Em 2023, o evento terá lugar no
ISEG, nos dias 24 e 25 de maio.

Os interessados em participar devem enviar as suas propostas a discussão até ao dia 20
de novembro para iberometrics2023@iseg.ulisboa.pt. Os resultados das submissões são
conhecidos no dia 20 de janeiro.

Portuguese Economic Journal
(PEJ) 

Artigo publicado no PEJ e
disponível online first:

- “Quality decreases from introducing
patient choice in a National Health
Service”, by Pedro Pita Barros.

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] 

- The effects of contract-type mismatch and matching frictions on unemployment duration
- Government support measures in Portugal during the COVID-19 pandemic
- Market stigma and bank capital

Novidades dos estudantes

Alunos de Mestrado em Law and Management recebem prémio da FLAD

Em setembro, teve lugar a cerimónia dos prémios de melhor aluno da primeira
edição do Mestrado em Law and Management.

“Este é um mestrado pioneiro em Portugal que vem responder às necessidades de uma
formação mais ampla, quer de advogados, quer de gestores. O prémio FLAD, que
oferece um estágio nos EUA, reconhece o mérito do melhor aluno ou aluna deste curso,
cuja primeira edição ficou marcada pela grande qualidade dos participantes", aferiu Rita
Faden, presidente da FLAD.

Leia a notícia completa neste link. 

Aluno da Licenciatura em
Economia ganhou Bolsa
Gulbenkian Novos Talentos

Tiago Miguel Gaudêncio Dias Ricardo,
aluno do 3.º ano da licenciatura em
Economia, faz parte da lista de 70
alunos selecionados para a atribuição
da Bolsa Gulbenkian Novos Talentos.

As Bolsas Gulbenkian Novos
Talentos apoiam anualmente
estudantes excecionais no ensino
superior português, promovendo o seu
talento e estimulando a iniciação à
investigação. Este ano foram
selecionados 70 bolseiros das áreas de
Biologia, Física, Matemática, Química,
Humanidades e Ciências Sociais. 

Mais informações aqui.

Programa alumni económicas
solidário 2022/23 tem candidaturas abertas

Programa social da Alumni Económicas apoia alunos carenciados do 1.º Ciclo. 

A Alumni Económicas - Associação dos Antigos Alunos do ISEG, com o apoio do ISEG,
consciente da sua responsabilidade social e do período difícil que vivemos, continua a
apoiar os alunos inscritos no 1º ciclo do ISEG (regime geral) que comprovadamente se
encontram em dificuldades financeiras através do PROGRAMA ALUMNI ECONOMICAS
SOLIDÁRIO.

O PROGRAMA ALUMNI ECONOMICAS SOLIDÁRIO, criado em 2012, já permitiu apoiar
mais de 70 alunos, ajudando no pagamento de propinas, alimentação, transporte e
material escolar, através de donativos de Antigos Alunos, Professores, Colaboradores do
ISEG e Empresas.

Mais informações e candidaturas AQUI.

OPEN MINDS. GRAB THE FUTURE!
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