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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

O Mundo está em mudança rápida e acentuada. O
crescimento populacional a par do envelhecimento de
muitas nações, as alterações climáticas, a integração de
algumas e desintegração de outras sociedades, a
exponencial intervenção da tecnologia na nossa vida, a
escassez de recursos naturais para uma sociedade mais
numerosa mas mais sustentável, os desafios às
democracias e as tentações totalitárias, as novas forma de
acesso à informação e as novas formas de estudo, colocam
novos desafios às nossas empresas, às nossas famílias e
ao Estado.
 
Todas estas rápidas mudanças impõem que o ISEG se
adapte, se transforme, e ajude os que connosco querem
fazer um percurso de aprendizagem, a mudarem também e
serem agentes de mudança. O ISEG tem de ir mudando,
mudar o que investiga e a forma como ensina, para ajudar
os agentes económicos a mudarem. No fundo continuar a
fazer o que fez ao longo destes 111 anos de vida: Perceber
quando é que é chegada a altura de mudar o medicamento,
porque o paciente já não é o mesmo.
 
Só uma escola eclética que se desafia pode dar resposta a
esta necessidade social. Por isso esta Escola não é nem
será uma madraça de qualquer corrente económica ou
política sendo antes um coletivo diverso que se desafia e
supera.
 
Perante tais reptos o ISEG assume-se hoje como uma
escola onde os seus académicos e estudantes, apoiados
pelo seu corpo de funcionários não docentes são a base de
um ensino e investigação baseados em princípios éticos, de
inovação e empreendedorismo, onde, sobre estes crescem
3 pilares: o da sustentabilidade, o da internacionalização e o
do serviço à sociedade.

Na base do nosso edifício onde estão as pessoas recai a
nobre missão de investigar e educar. O ISEG quer ser uma
escola que busca o conhecimento para o ensinar e não uma
Escola que só ensina o que já sabia. É por isso que na sua
definição de missão se afirma o fim de criar conhecimento,
em primeiro lugar, para depois o transmitir.
 
A urgência das alterações que as sociedades nos impõem,
nomeadamente quanto ao cumprimento dos 17 objetivos de
desenvolvimento sustentável, levam a que a
sustentabilidade seja um dos pilares estratégicos que
orientam as escolhas da nossa investigação, ensino e até
serviço à sociedade com a ambição de nos tornarmos num
centro europeu de concatenação e catalisação de
conhecimento na área do desenvolvimento sustentável.
 
Os outros dois pilares são a internacionalização e o serviço
à sociedade. O ISEG é hoje uma plataforma aberta que não
perdeu a sua função de tentar dar respostas aos
portugueses quanto às suas necessidades na área da
economia e da gestão das organizações. Mas quer fazê-lo
de modo cada vez mais internacional ao nível dos
estudantes, docentes e até funcionários. Por isso, os seus
membros intervêm e refletem de modo diverso sobre a
sociedade portuguesa e externa. Fazem propostas.
Participam na sociedade civil. É uma Escola aberta aos de
fora e abre-se para fora. É assim, e assim deve continuar.
Está no nosso ADN e terão em mim um guardião desse
património.
 
Perante este enquadramento estou certo de que os
próximos anos serão fascinantes!

João Duque eleito presidente do ISEG

João Duque, Professor catedrático do ISEG sucede a Clara Raposo como presidente do
Instituto Superior de Economia e Gestão, num mandato de quatro anos. A tomada de
posse ocorreu na terça-feira no auditório CGD.
 
“Nos próximos 4 anos, a gestão da escola seguirá a sua matriz, assente nos princípios de
liberdade de pensamento, liberdade de ação dentro do respeito pelo próximo e
enquadrado na vontade coletiva. O ISEG não é nem será uma madraça de qualquer
corrente económica ou política. Seremos sempre um coletivo diverso, uma escola
eclética, aberta ao mundo, que se desafia para dar resposta às mudanças que estamos a
assistir nas várias áreas da sociedade. A diversidade é e será sempre a nossa maior
riqueza e vai permitir, não só a sustentabilidade do ISEG como o seu continuado
desenvolvimento”, afirmou o novo Presidente do ISEG.
 
João Duque iniciou a sua atividade como docente do ISEG em 1985, tendo passado por
vários cargos dentro da organização, designadamente no Departamento de Gestão.
Atualmente, para além de professor Catedrático do ISEG, é cronista do Expresso e
comentador da SIC Notícias.
 
Tomaram também posse os vice-presidentes: Joana Pais, João Lopes Dias, José
Veríssimo e Winnie Picoto e ainda eleitos as presidentes do Conselho Científico, Maria
Rosa Borges e do Conselho Pedagógico, Rita Martins de Sousa.
 
Recorde ou assista à Tomada de Posse no vídeo em baixo:

Na edição desta semana, destacamos a nomeação de João Duque para a presidência do ISEG
(cargo que já ocupou entre 2009 e 2014), as fotoreportagens do lançamento do livro “O Legado
de Manuela Silva” e da Aula Aberta do Professor António Garcia Pereira, as comemorações
Alumni, e as secções de research e What's Up @ ISEG.
 
Neste número têm a palavra: António Afonso, Francisco Louçã, João Duque, João Ferreira
do Amaral, Mário Centeno, Nuno Crato, Paulo Trigo Pereira, Ricardo Cabral, Sara Falcão
Casaca, Sofia Santos, Vera Gouveia Barros e Vítor Santos. 

Nova presidência, os valores de sempre

>> Ricardo Cabral escreve sobre o colapso do mercado de
criptomoedas FTX.

>> Em entrevista, Vítor Santos considera que "o regresso à tarifa
regulada do gás foi uma boa decisão”. 

>> Francisco Louçã nota que o Partido Republicano está "trumpizado"
e fala num "Frankenstein a marchar sobre Washington".

>> João Duque salienta que o "Banco Central Europeu está, em
conjunto com os outros bancos centrais, a fazer o que deve".

>> Artigo de Francisco Louçã - "Nunca deixou de ser a economia
estúpida".

>> Sara Falcão Casaca comenta a diferença salarial entre homens e
mulheres na Indústria, artes e desporto e lamenta que o acordo na
Concertação Social tenha ignorado a igualdade remuneratória.

>> António Afonso sugere que as operações de mercado aberto, com
venda de títulos, podem ser hipótese para travar a inflação.

>> A nomeação de João Duque como novo presidente do ISEG foi
destacada pela Rádio Renascença.

>> Paulo Trigo Pereira frisa que é importante rever a Constituição pelas
gerações mais novas.

>> Sofia Santos vai moderar o debate “Conversas sobre
Sustentabilidade – A Transição Climática no Setor Segurador”.

>> João Duque vai participar na XXIII Conferência Executive Digest
para debater taxas de juro, inflação e financiamento da economia.

>> Mário Centeno alertou que o investimento financiado por fundos
europeus é "dramaticamente" baixo e que “a taxa de execução do PRR
tem ficado muito abaixo do previsto".

>> Atletas olímpicos explicam no ISEG como triunfar na vida profissional
depois do desporto.

>> Nuno Crato discute no podcast "Educar tem Ciência" se os rapazes
e raparigas são avaliados de forma diferente.

>> Vera Gouveia Barros e João Ferreira do Amaral analisam os vistos
gold e o PRR no podcast "Tempestade Perfeita". 

>> Francisco Louçã e o caso Miguel Alves: “Há um problema de
credibilidade política”.

>> Mário Centeno acredita que a inflação vai baixar no próximo ano. 

Lançamento do Livro “O Legado de Manuela
Silva” | Fotoreportagem

O lançamento do Livro "O Legado de Manuela Silva" teve lugar no dia 11 de
novembro, no ISEG (Auditório CGD).
 
A ocasião contou com a presença de Sua Excelência, O Presidente da República,
Marcelo Rebelo de Sousa, e do Governador do Banco de Portugal, Mário Centeno. 
 
A Professora Manuela Silva (1932-2019) licenciou-se em Economia no ISEG, onde foi
também Professora catedrática convidada.

O álbum completo com todas as fotografias pode ser visto neste link. 

Aula Aberta com o Prof. António Garcia
Pereira | Fotoreportagem

No dia 14 de novembro, realizou-se no ISEG, no Auditório CGD, uma Aula Aberta sobre
“O Trabalho e o Direito do Trabalho no Séc.XXI”, proferida pelo professor António Garcia
Pereira.
 
A sessão serviu também para celebrar a sua assinatura de contrato como Professor
Associado e assinalar o seu aniversário.

O álbum completo com todas as fotografias pode ser visto neste link e o vídeo com a
aula está disponível no nosso canal de YouTube.

What's Up @ ISEG

Conferência Internacional |
Chinese Economy and China’s
Dual Strategy 
 
Quando: 17 de novembro
Onde: Auditório CDG
Hora: 09:00 
 
Mais informações: AQUI
 

Inauguração de Exposição | e
vento s de dezembro 
 
Quando: 17 de novembro
Onde: Claustros (Edifício Quelhas, 3º
piso)
Hora: 09:00 
 
Mais informações: AQUI
 

Conferência da Ordem dos
Economistas | O Futuro da
Governação Económica da EU 
 
Quando: 18 de novembro
Onde: Auditório CGD
Hora: 10:00
 
Mais informações: AQUI
 

Ciclo de Concertos de
Professores no âmbito do
EAIGL Cello Fest 22/23 
 
Quando: 18 de novembro
Onde: Auditório CGD
Hora: 21:00
 
A "EAIGL Cello Fest 22/23" consiste
em várias atividades performativas e
pedagógicas relacionadas com o
Violoncelo. 

Irá decorrer ao longo do ano letivo
2022/2023 e serão intervenientes
alunos de Violoncelo, professores,
músicos e artistas convidados.

Entrada livre. 
 
Mais informações: AQUI
 

Aula Aberta | Inovação Azul:
Estratégias da Marinha
Portuguesa 
 
Quando: 21 de novembro
Onde: Auditório CGD
Hora: 18:00 
 
Mais informações: AQUI
 

Concerto Antena 2 | Serenata
Andaluza 
 
Quando: 23 de novembro
Onde: Auditório CGD
Hora: 19:00 
 
Mais informações: AQUI
 

Ciclo de Livros do Nosso
Tempo | The Gun, the Ship and
the Pen 
 
Quando: 23 de novembro
Onde: Auditório 2
Hora: 15:00 
 
Mais informações: AQUI
 

Seminário | Aplicações práticas
de IO na Create Business SA 
 
Quando: 23 de novembro
Onde: Anfiteatro Novo Banco
Hora: 14:00 
 
Mais informações: AQUI
 

Novidades para os estudantes

Feira de Mobilidade 22' da
AAUL 

 
 
A Feira de Mobilidade 22' da AAUL
realizar-se-á no dia 19 de novembro e
vai contar com bancas em
representação de diversas Faculdades,
onde serão distribuídos panfletos e
onde os alunos poderão esclarecer as
suas dúvidas e questões.
 
Para além das bancas que estarão no
local, também haverá
momentos culturais e conferências de
forma a tornar toda a experiência do
evento o mais interativa possível.
 
É uma feira de alunos para alunos.
 

Novidades de research 

Prémio Melhor artigo de investigação no XXV SemeAd
 
A 25.ª edição do SemeAd – Seminários em Administração, organizado pela Faculdade
de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, ocorreu nos
dias 9, 10 e 11 de novembro.
 

Tiago Gonçalves, docente do ISEG, José Almeida, Bolseiro de Investigação do
ADVANCE/ CSG e Bruno Barão, Mestre em Contabilidade, Fiscalidade e Finanças
Empresariais, foram distinguidos com o prémio de melhor artigo de investigação na área
de Finanças no XXV SemeAd pelo paper "Cryptocurrencies Investment Properties against
Economic Policy Uncertainty: A Wavelet Analysis before, during and post COVID-19".
 
O artigo foi ainda selecionado para submissão rápida (fast track) no "Technological
Forecasting and Social Change", um dos jornais de maior impacto na web of
science, publicado pela Elsevier.

PEJ - Portuguese Economic
Journal
 
Terceiro número (especial) do PEJ
deste ano já disponível. Pode
consultá-lo AQUI.

ISEG Research Seminar |
Convergence in the
Experimental Double Auction 
 
Quando: 23 de novembro
Onde: Anfiteatro Novo Banco
Horário: 13:00

Heinrich Nax, da Universidade de
Zurique, vai apresentar no ISEG o
estudo “Convergence in the
Experimental Double Auction”. 
 
Saiba mais AQUI.

Formação de utilizadores da
biblioteca | Getting Started with
Refinitiv Eikon – Eikon Excel
 
Quando: 21 de novembro
Hora: 18:30
Online 
 
Saiba mais AQUI
 

Alumni em destaque

Inês Cabral é a nova diretora de
marketing e vendas
da Bondstone 
 
A Bondstone, uma Private Equity
especializada em desenvolvimento e
gestão de projetos imobiliários em
Portugal, anunciou que Inês Cabral vai
assumir a função de diretora de
marketing e vendas. A nova
responsável pela estratégia de
posicionamento de marca é licenciada
em Economia pelo ISEG. 

Comemorações Alumni

Comemoração dos 50 anos dos
cursos de 1972
 
Quando: 22 de novembro
Onde: ISEG
Horário: 11:00
 
Saiba mais AQUI.

Comemoração dos 40 anos dos
cursos de 1981
 
Quando: 26 de novembro
Onde: ISEG
Horário: 18:00
 
Saiba mais AQUI.
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