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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

Criados pelas Nacões Unidas em 2015, os 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) e os seus 231
indicadores, oferecem uma oportunidade globalmente
partilhada de perceber como diferentes países estão a
progredir para um padrão de desenvolvimento mais
sustentável. A meio caminho até 2030 a evolução não tem
sido muito boa, e mesmo antes dos impactos negativos da
pandemia COVID-19 e da guerra na Ucrânia, o Secretário-
Geral das Nações Unidas, António Guterres, já tinha
avisado que “We are seriously off-track”.
 
Ao mesmo tempo, sabemos que a ciência, tecnologia e
inovação podem contribuir imenso para muitos desafios
relacionados com os ODS como, por exemplo, perceber as
causas e consequências das alterações climáticas,
aumentar o acesso a alimentos seguros e nutritivos, ou
contribuir com novas formas de energia limpa. 
 
No entanto, o estudo onde participei e contribuí desde 2019,
demonstra uma grande falta de alinhamento entre aquilo
que são as prioridades da ciência, tecnologia e inovação
(CTI) no mundo e os desafios representados nos ODS. O
projeto STRINGS, que juntou investigadores da Argentina,
Índia, Quénia, Holanda e Reino Unido, avisa sobre a
seriedade deste desalinhamento e faz recomendações
sobre o que deve mudar.
 
Os principais resultados deste estudo mereceram um edital
recente na revista Nature, onde são identificados vários
problemas:
 
- Um problema de orientação: A maioria da investigação
(60%-80%) e atividade inventiva patenteada (95%-98%)
estão insuficientemente alinhadas com os ODS;
 
- Um prolema de desigualdades: Os países de rendimento
alto (HICs) e os países de rendimento médio-alto (UMICs)
contribuem desproporcionalmente para esse
desalinhamento: apenas 30-40% da investigação em HICs e
UMICs está relacionada com os ODS. Nos países de
rendimento baixo (LICs), 60-80% da investigação está
relacionada com os ODS, mas esses países representam
apenas 0,2% da investigação produzida globalmente. Uma
vez que a maior parte da investigação global é produzida
em HICs sem colaboração com investigadores em LICs
(onde os desafios dos ODS são mais graves), há pouca
hipótese de que a CTI possa abordar os desafios
contextuais dos países de menor rendimento;

- Um problema de silos de conhecimento: Existe pouco
esforço para combinar investigação e inovação em desafios
mais técnicos como a saúde (ODS 3) e energia (ODS 7),
com investigação que aborda diretamente desafios sociais
mais complexos como a pobreza (ODS 1), desigualdade
(ODS 10) e conflito (ODS 16). O foco global mais acentuado
em desafios técnicos, prejudica a nossa capacidade de
investigar sinergias e tensões entre a CTI e os vários ODS;

- Um problema de desalinhamento regional: As
prioridades da investigação dos países não estão alinhadas
com os seus principais desafios. Isto acontece em países de
menor rendimento como a Índia, que não prioriza
investigação relacionada com a fome (ODS 2) ou género
(ODS 5), mas principalmente em países mais ricos, como os
EUA, que não priorizam investigação relacionada com o
consumo e produção insustentáveis (ODS 12) desafios
climáticos (ODS 13) ou a perda de biodiversidade (ODS 15).
 
O relatório fornece ainda recomendações e ferramentas que
permitem um debate mais ativo sobre políticas de CTI
alternativas, mais inclusivas. Algumas recomendações são: 
 
- Aumentar o financiamento para a investigação e a
inovação relacionada com os ODS (particularmente em
países de menor rendimento) e nos temas que são mais
relevantes para uma certa região ou contexto;
 
- Promover uma diversidade de caminhos para a CTI
contribuir para desafios específicos dos ODS;
 
- Criar iniciativas responsáveis que fortaleçam a governança
de CTI e apoiem processos abertos e inclusivos de
deliberação e priorização;
 
- Empoderar os envolvidos nestes processos de
deliberação, com ferramentas que permitam diferentes
formas de interpretar o que é ciência e inovação relacionada
com os ODS.
 
Um resumo do relatório pode ser encontrado aqui.

Na edição desta semana, destacamos a abertura das candidaturas ao Prémio CCIPA, a
reportagem fotográfica do Career Forum 2022 e as secções de investigação e agenda do ISEG. 
 
Neste número têm a palavra: Amílcar Moreira, António Da Ascensão da Costa, Carlos
Bastardo, Carlos Farinha Rodrigues, Clara Raposo, Francisco Louçã, João Duque, João
Ferreira do Amaral, Joaquim Montezuma Carvalho, Nuno Crato, Paulo Trigo Pereira,
Raquel M. Gaspar, Ricardo Cabral, Tiago Cruz Gonçalves e Vera Gouveia Barros.

ISEG Career Forum 2022 em imagens 

Nos dias 26 e 27 de outubro, os alunos do ISEG tiveram a oportunidade de
contactar diretamente com os profissionais de recursos humanos de empresas
(nacionais e internacionais) de diversos setores da nossa economia. Ao todo,
foram mais de 50 as empresas que marcaram presença neste evento. 

O ISEG continua a dinamizar pontos de contacto entre os alunos e os recrutadores com
diversos eventos ao longo do ano, mas o Career Forum é o mais importante de todos
eles.
 
Num ambiente mais informal e de partilha, as empresas revelam potenciais
oportunidades de trabalho e estágios, ajustadas aos perfis dos estudantes de
licenciaturas e mestrados das áreas de Economia, Gestão, Matemática Aplicada à
Economia e Gestão e Finanças.
 
Durante o evento, os participantes também puderam assistir a painéis de discussão em
que se debateram temas prementes da atualidade financeira como a economia circular e
sustentável. 

A subida das taxas juros continua a galope

>> Ricardo Cabral na sua coluna de opinião aborda o "maior brilharete
orçamental da história portuguesa". 

>> João Duque salienta no Expresso que "Portugal, apesar de tributar
muito, recolhe pouco."

>> Artigo de opinião de Francisco Louçã - "E se a Reserva Federal tiver
capatazes na Europa?". 

>> Clara Raposo assinala que é essencial apostar na formação para
que as empresas possam caminhar para a sustentabilidade.

>> Francisco Louçã considera que ser "liberal é mais do que um
dramalhão, é um embaraço".

>> Do Brasil à Rússia, e passando por Portugal, Paulo Trigo
Pereira aborda a crise climática. 

>> Contas do Estado terão menos uma análise independente. Paulo
Trigo Pereira explica ao Jornal de Negócios o porquê. 

>> Opinião de Clara Raposo no Jornal de Negócios - "O
desenvolvimento humano em 2022". 

>> Carlos Bastardo recorda as teorias explicativas da estrutura
temporal das taxas de juro e o seu reflexo nas taxas de juro da Euribor.

>> Carlos Farinha Rodrigues alerta para o expectável o agravamento
das condições de vida das famílias. 

>> Amílcar Moreira esclarece a taxa de risco de pobreza num artigo do
Polígrafo. 

>> António da Ascensão Costa explica a possível estagnação da
economia portuguesa no terceiro trimestre.

>> João Duque, Raquel M. Gaspar e Tiago Cruz Gonçalves fazem
propostas que respondem ao problema da iliteracia financeira.

>> Nuno Crato no programa "Educar tem Ciência" fala sobre pobreza
educativa.

>> Vera Gouveia Barros e João Ferreira do Amaral no podcast
"Tempestade Perfeita" comentam o aumento das taxas de juros. 

>> Joaquim Montezuma Carvalho abordou possíveis soluções para a
subida dos juros no podcast "POD Pensar" da DECO Proteste.

>> Francisco Louçã no "O Tabu" fala sobre o Orçamento de Estado,
aprovado esta semana, e chama-lhe "bulldozer".

>> Carlos Farinha Rodrigues no programa "É ou Não é?" comentou o
aumento da pobreza em Portugal. 

Candidaturas abertas ao Prémio CCIPA

Para assinalar o seu 35º aniversário, a Câmara de Comércio e Indústria Portugal
Angola (CCIPA) irá atribuir um prémio a alunos portugueses e angolanos que
estejam interessados em estudar os recentes anos de ajustamento
macroeconómico de Angola e refletir sobre o futuro desenvolvimento da economia
angolana.

O Prémio CCIPA 35 Anos, no valor de 2500 euros, tem como finalidade promover a
realização de trabalhos de vertente académica sobre o tema “Evolução recente da
economia angolana: ajustamento macroeconómico, contributo para o desenvolvimento
económico e os determinantes da inflação em Angola”. 
 
São elegíveis as candidaturas de alunos dos diversos graus conferidos por Universidades
angolanas e portuguesas. Os candidatos devem submeter um trabalho que corresponda
ao tema e que não exceda mais do que 50.000 caracteres com espaços, estimulando-se
a colocação de toda a informação acessória em anexos. A candidatura deve ser
submetida até às 24h00 do dia 10 de novembro de 2022.

Consulte o Regulamento AQUI.

What's Up @ ISEG

Apresentação | Exposição de Fotografia “De Lisboa para os Trópicos” &
Projeto SustInAfrica 
 
Hoje, 2 de novembro, pelas 16h45, o Colégio Tropical apresenta no ISEG a exposição
de fotografia “De Lisboa para os Trópicos”, baseada nas experiências sensoriais dos
investigadores da Universidade de Lisboa no Sul Global -, seguida de uma apresentação
do Projeto SustInAfrica.
 
A organização desta exposição no ISEG é realizada no âmbito do 111º aniversário deste
Instituto, com o apoio do SOCIUS. Mais informação AQUI.

Ciclo de Livros do Nosso
Tempo | Governance in the
Digital Age: A Guide for the
Modern Corporate Board
Director 
 
No dia 9 de novembro, tem lugar a 2ª
sessão do Ciclo de Debates Livros do
Nosso Tempo, dedicada à obra
Governance in the Digital Age: A Guide
for the Modern Corporate Board
Director (2019), de Brian Stafford e
Dottie Schindlinger.
 
A obra será comentada por Nuno
Fórneas (Banco CTT) e pelo professor
Mário Romão (ISEG).

A sessão tem início às 15h00, no
Auditório 2 (Ed. Quelhas, 2º piso), e
será transmitida online neste link.

Entrada livre.

Sessão de Lançamento do
Livro de Homenagem a Manuela
Silva 
 
Quando: 11 novembro
Onde: Aud. CGD
Horário: 18:00 
Inscrições: AQUI

O Legado de Manuela Silva” no dia 11 de novembro, pelas 18:00 no Aud. CGD, com a
presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.
 
A Prof.ª Manuela Silva (1932-2019) era Licenciada em Economia pelo (ISEG) onde foi
Professora catedrática convidada.
 
Foi pioneira no estudo do desenvolvimento comunitário e no estudo da desigualdade e da
pobreza. A ela se deve a coordenação dos primeiros estudos científicos sobre a pobreza
realizados em Portugal nos anos 80. Publicou diversos estudos sobre a economia e a
sociedade no país, no qual revelou sempre uma profunda preocupação com os
problemas do desenvolvimento, com as desigualdades, a injustiça social e as diversas
formas de pobreza e de exclusão social.
 
Neste sentido, o ISEG decidiu promover a edição do livro “o Legado de Manuela Silva”,
uma homenagem que refletisse a sua intervenção pública e académica, bem como as
principais áreas científicas a que se dedicou: Economia e Desenvolvimento; Política
Económica e Planeamento; Desenvolvimento Comunitário e Desenvolvimento Social;
Desigualdade, Pobreza e Exclusão Social; Ensino e Educação; Igreja e Cidadania.

Formação de utilizadores da
biblioteca | Chelem 
 
Quando: 3 de novembro
Onde: Online
Horário: 18:00 às 19:00
Inscrições: AQUI
Programa: AQUI
Mais info: formacaobib@iseg.ulisboa.pt

2. º Workshop sobre Transformação Digital e Inteligência Artificial -
WDTAI 2023
 
A WorldCist'23 - 11st World Conference on Information Systems and Technologies, a
realizar em Pisa, Itália, de 4 a 6 de Abril de 2023, é um fórum global para
investigadores e profissionais apresentarem e discutirem as mais recentes inovações,
tendências, resultados, experiências e preocupações nas várias perspetivas dos
Sistemas e Tecnologias de Informação. 
 
O WorldCist'23 acolherá o seu 2. º Workshop sobre Transformação Digital e Inteligência
Artificial, cujo Comité Organizador é composto pelo professor Carlos J. Costa (ISEG) e
Valentina Timcenko, da Escola de Engenharia Electrotécnica, do Instituto Mihailo Pupin -
Universidade de Belgrado, Sérvia. 
 
As inscrições para o workshop terminam a 20 de Novembro de 2022.
 
Mais Informações AQUI. 

No dia 22 de novembro, a partir das 11h00, vamos celebrar os 50 anos de conclusão
dos cursos de 1972. 

Consulte o programa AQUI. 

As inscrições devem ser efetuadas neste link até ao dia 17 de novembro.

Formação de utilizadores da
biblioteca | Como citar e
referenciar no Mendeley
Reference Manager 
 
Quando: 7 de novembro
Onde: Sala 118 (Edifício Francesinhas
I)
Horário: 18:30 às 20:00

Destinatários: Alunos de mestrado e de doutoramento, investigadores e docentes. 

Inscrições: AQUI | Programa: AQUI | Mais info: formacaobib@iseg.ulisboa.pt

Novidades de research 

Capital Humano e a Digitalização da Economia: Desafios Estratégicos
para a Auditoria 
 
No passado dia 26 de Outubro, o Bastonário da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas,
Virgílio Macedo, esteve no ISEG perante um auditório cheio para falar sobre os desafios
presentes e futuros com que a área da Auditoria de depara, como a Transição Digital, o
uso da Inteligência Artificial e a consequente presença incontornável das tecnologias no
setor.

Com a abertura da sessão a cargo dos Professores José Veríssimo e António
Samagaio (ISEG), alunos e personalidades da área tiveram oportunidade de debater
sobre os caminho e as tendências que se desenham para a Auditoria em Portugal, numa
sessão dinâmica e com muita participação. 
 
Fotografias ADVANCE – Centro de Investigação Avançada em Gestão do ISEG.
 

Seminário “Global Governance
in Hard Times: The case of
regional development banks” 
 
O Centro de Estudos sobre África e
Desenvolvimento
(CEsA/ISEG/ULisboa) convida todos os
interessados a assistir ao seminário
“Global Governance in Hard Times: The
case of regional development banks”,
com Susan Park, professora de Global
Governance na Universidade de
Sydney.
 
A sessão realiza-se no dia 9 de
novembro, pelas 15h00, na sala 110 do
edifício Francesinhas 1.
 
Entrada livre. Poderá assistir também
pelo Zoom.

Mais informação AQUI 

Novidade! |  Revista "Innovation
and Green Development”
 
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. A
revista tem como objetivo a publicação
de trabalhos sobre: inovação; políticas
ambientais; marketing verde e finanças
verdes; governação ambiental social e
corporativa (ESG).
 
Chamada de trabalhos a decorrer para
a edição especial “ESG and Green
Innovation”. 

Mais informação AQUI

Portuguese Economic Journal
(PEJ)  
 
Artigo publicado no PEJ e
disponível online first: 
 
- “Human capital and the intertemporal
substitution for leisure: empirical
evidence for Spain”, por Antonio
Cutanda & Juan A. Sanchis-Llopis.

Alumni em destaque

Ana Gama é a nova CFO da
Nextbitt 
 
A Nexbitt, tecnológica que dinamiza o
mercado da Gestão de ativos físicos
(Asset & Facility management),
anunicou Ana Gama como nova chief
financial officer da empresa. 

Formada em Economia pelo ISEG,
exercia funções similares na Claranet
antes de abraçar este novo desafio. 

Isabel Fortunado passa
a Associate na McKinsey &
Company  
 
Licenciada em Gestão pelo ISEG,
Isabel Fortunato assume agora uma
nova posição dentro da empresa
depois de ter desempenhado funções
enquanto Senior Business Analyst.
 
Pode recordar o seu testemunho para a
secção "Uma Escola de 1ºs e 1ªs: 
111 ANOS, 111 ALUMNI" da nossa
newsletter AQUI.
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