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Não se pode assumir à partida que as mulheres são excluídas

D ISEG escolheu pela primeira vez uma mulher para a presidência. Clara Raposo

tomou posse, em julho do ano passado, como "Dean" desta instituição centenária, onde

é professora catedrática de Finanças desde 2010. Filha de pai economista, também ela

se licenciou na área e especializou-se depois em Finanças Empresariais e em Corporate

Governance, focando-se no tema da remuneração de executivos. Integra o Governance

Lab, que reflete sobre o governo das organizações. Estudou na London Business School

e deu aulas na Universidade de Oxford. Quer fazer do Instituto Superior de Economia e

Gestão uma escola mais internacional e espera que, um dia, o debate sobre a

discriminação de género deixe de ser necessário. "Ainda não chegámos a esse ponto,"

LÚCIA CRESPO

MIGUEL BALTAZAR



E a primeira vez que o ISEG elege uma mu-

lher como presidente, mas também é a pri-

meira vez que uma mulher se candidatou.

Ambicionava tornar-se "Dean"?
Não fazia parte dos meus planos, eu esta-

va calmamente na carreira académica e a dada

altura alguns colegas acharam que eu deveria

avançar na candidatura à presidência do

ISEG. Porquê, perguntei. "Porque é preciso

alguém com energia e com uma visão um bo-
cadinho diferente para a instituição", respon-
deram. Talvez eu consiga, de uma forma mais

imparcial, perceber qual pode ser o lugar do

ISEG no panorama nacional e internacional.
Num caso ou noutro, disseram-me: o facto de

seres mulher traz alguma novidade e, desse

ponto de vista, também pode ser uma forma
de mostrar diversidade. Mas não usei esse

tema na minha campanha, a não ser breve-

mente, mencionando que seria bom e bonito
o ISEG eleger uma mulher sem necessidade

de uma política de quotas.
Mas o facto de ser mulher terá tido peso na

eleição?
Não sei se teve um peso para quem votou,

não sei se as nossas colegas feministas mais

ativas terão sido as minhas maiores apoian-
tes, até acho que não. Não foi esse o grande
motivo paratersido eleita, acho que, se calhar,
teve mais que ver com o facto de eu ter a du-

pla vertente de ser economista e de ser tam-
bém da área de gestão e conhecer bem os in-
teresses das várias áreas, acho que isso repre
senta bem a soma de conhecimento e de plu
ralidade.
E contra a implementação de quotas?

Idealmente, não deveríamos ter quotas,
mas é importante que sejam impostas para se

criar o hábito [de existirem mulheres em lu-

gares de topo] . Ao criar-se o hábito, a parida-
de passa a entrar na rotina. Há um número
muito superior de homens nos conselhos de



administração e as quotas vão permitir que
muitas mulheres comecem a aparecer e te-
nham oportunidade de mostrar que desem-

penham bem determinadas funções. Assim,
criamos também o hábito de haver mulheres
em congressos, almoços, jantares ou em reu-
niões, que por vezes se marcam a horas que
não dão jeito a ninguém... E é quando come-

çamos a participar nestes eventos que cons-
tatamos que reuniões conduzidas por mulhe-
res são sempre mais rápidas! Elas têm sem-

pre mais pressa em terminar a reunião para
poderem ir fazer outra coisa. Falo da minha

experiência pessoal, não quer dizer que seja

sempre assim.

Sente diferenças de tratamento em relação
aos seus pares homens?

Às vezes, ainda há aquela atitude muito

paternalista de "ó filha". Não é por maldade,
será por delicadeza, por simpatia. Não me te-
nho sentido mal recebida.
Não é levada menos a sério?

Ai, não faço a mínima ideia, talvez ao prin-
cípio. Por vezes, tem de se fazer um esforço
maior para se ser respeitada. Nós [mulheres]
temos de ser assertivas: estou aquipara essas

funções e não para brincar. Posso rir à mes-

ma, eu até sou bem-disposta - normalmente

-, mas levo mesmo muito a sério aquilo que
estou a fazer. E faço questão de passar logo
essa mensagem.

Não há lugar para mulheres ditas frágeis?
Não há grande lugar para mulheres frá-

geis.
E para homens frágeis?
Homens frágeis?! Isso não existe... Estou

abrincar (risos). Os homens raramente assu-

mem fragilidade. Afragilidade..., mas quem é

que não tem fragilidades?
0 homem, se calhar, não tem de enfrentar

uma barreira inicial tão grande.
Sim, há uma barreira à entrada para as

mulheres. Obviamente sinto que as pessoas
têm curiosidade quando eu chego a um sítio

pelaprimeira vez. Quem será ela, como será?

É um desafio e às vezes pergunto-me: vamos

verseomundoestápreparadopara esta abor-

dagem. E vai estando. Afinal, eu não vou falar

de mim, vou em representação do ISEG... Na
verdade, nunca pensei que o facto de ser mu-
lher ou homem pudesse ter influência no meu

Não estamos
assim tão
imunes

a uma onda

de populismo.

desempenho ou avaliação. Fui formada pe-
los meus pais a não pensar nisso ou a não
deixar que tivesse qualquer influência no

meu percurso. Somos duas filhas - na mi-
nha família, só reproduzimos mulheres (ri-
sos). Eu e a minha irmã temos duas filhas
cada uma, a minha mãe também tem uma
irmã... e, portanto, eu não estava prepara-
da para este debate, ou melhor, não acha-

va que tal fosse um problema. Só na idade
adulta é que me apercebi de que poderia
haver discriminação.
Como é que se apercebeu?

Quando comecei a observar quem é

que se posicionava com mais facilidade em

funções de liderança. Temos de refletir so-

bre se isso acontece porque as mulheres,
de facto, não querem aquele tipo de fun-

ções ou se acontece porque existe discri-

minação. Há um bocadinho dos dois ele-
mentos. Em determinadas situações, exis-

te alguma discriminação, por vezes não in-
tencional. Congressos e conferências con-
tinuam a ser muito "populados" por fatos

e gravatas e, quando uma mulher entra



num desses espaços, nunca sabe exata-
mente se está bem enquadrada, até do pon-
to de vista do "dress code". Somos quase
sempre uma minoria e, se calhar, há uma
tendência para nos sentirmos acanhadas

e nos apagarmos um bocadinho ou, no ou-
tro extremo, pode haver propensão para
alguma exuberância com o objetivo de

marcar a diferença, como uma espécie de

um símbolo. Ou, então, encaixamos-mos
naturalmente. Sendo sincera, para mim,
não é um grande obstáculo.
Mas veste "fato e gravata"?

Gravata não ponho, fato depende das

circunstâncias, mas tento que a minha rou-

pa não sej a tema de discussão.

Poder-se-á falar em gestão masculina e

gestão feminina?

Em certa medida, sim. Há sempre ex-

ceções. Mas a educação e hábitos sociais

são muitas vezes diferentes entre homens

e mulheres. Se calhar, historicamente, as

mulheres têm maiorpreparação em termos
de inteligência emocional, um termo que
agora está muito na moda. Talvez as mu-
lheres tenham uma maior tendência para
estarem atentas a determinados sinais no
convívio com os outros por terem, histori-

camente, um perfil mais de cuidadoras e,
desse ponto de vista, o contacto com tercei-

ros pode ser mais fácil num primeiro en-
contro. No meu caso pessoal, acho que tem
mais que ver com personalidade.
E olhando para as lideranças políticas, por

exemplo, para Theresa May ou para An-

gela Merkel?

Por vezes, podem ser de uma grande
dureza, mas não acho que seja esse o caso

de Angela Merkel. Não penso que seja uma

liderança pouco feminina. Não que eu seja

uma fanática da senhora Merkel, mas tal-
vez haja um elemento na sua liderança que
eu não estava à espera de lhe reconhecer ao

fim destes anos - um elemento de preocu-
pação social na gestão europeia. Penso que
Angela Merkel teve alguma sensibilidade

e, não sei se é por ser mulher ou não, mas
há algo que não deixo de identificar como
feminino. Há um elemento de decência as-

sociado à sua figura que, se calhar, também
tem que ver um bocadinho com o facto de

ser uma mulher. Há um entendimento da
vida que, penso, terá que ver com isso...

Preocupa-a o facto de Angela Merkel dei-

xar o cargo de chanceler?

Sim, preocupa-me um bocadinho.
Asua saída deixa um vazio, deixa umapreo-
cupação em relação a lideranças com a

mesma credibilidade que a dela acabou por
ter. Se me perguntasse isso há seis anos, não

diria o mesmo.
Haverá um momento em que o tema da

discriminação de género deixe de ser de-

batido?



Espero que um dia venha a acontecer.
Ainda não chegámos a esse ponto. Mas não

se pode assumir à partida que as mulheres
são excluídas ou que estão "ali" só para
preencher lugares e percentagens, elas tam-
bém têm de se mostrar disponíveis. Muitas

vezes, isso implica sacrifício pessoal. Se

queremos igualdade em tudo, também te-
mos de nos disponibilizar para determina-
das funções, pelo menos em alguma fase da

nossa vida, eu sinto-o também como uma

obrigação. É possível fazê-10, aqui estou eu,
e estou a sobreviver.
Mas o sacrifício pessoal das mulheres

não é superior ao dos homens?

Exato, porque geralmente as mulheres

desempenham mais funções fora do traba-
lho e, ou por educação ou por outro moti-

vo, por vezes têm muitos interesses que gos-
tam de manter. No meu caso, o sacrifício

pessoal é o meu tempo. Chego tardíssimo

a casa, falo muito menos tempo com as mi-
nhas filhas e com o meu marido - ainda que
tenham sido das pessoas que mais me in-
centivaram a candidatar-me. Tenho a es-

perança de que isto aconteça apenas nos

primeiros meses enquanto presidente do

ISEG, mas estousempre apensar em qual-
quer coisa que diga respeito à instituição,
no que é que podemos fazer para melhorar
a imagem, como comunicar melhor. Sinto

essa responsabilidade, sinto esse peso, es-

tou sempre a pensar....
Feminismo é uma palavra da qual não

gosta? Por vezes, desconhece-se o real

significado, o que gera reações negati-
vas.

Gosto, claro que sim, não sou contra
nem a favor dos homens nem das mulhe-

res, as pessoas devem ser todas respeitadas.
Muitas vezes, critica-se o movimento

#MeToo por eventuais excessos.

Não sei, eventualmente pode haver

aproveitamento em algumas ocasiões. No
meio de muita verdade e de mulheres que
têm sido vítimas de abusos, acredito que se

cometam injustiças, é muito importante
que estes movimentos existam, mesmo
com eventuais excessos. Implicam com te-
mas que devem ser abordados de forma
muito equilibrada e pedagógica, e digo isto

como mãe de filhos que, por acaso, são fi-

lhas. So que por vezes receio que a forma
tão violenta como se fala na relação entre

pessoas possa transmitir o efeito perverso,

A primeira

lição que
tiramos
do Brexit

éque
a União

Europeia
é para ser
levada a sério.
É possível

que a UE

até saia

reforçada
deste

processo,
no médio

prazo.



ou seja, gerar medo e relações não naturais.

Qualquer dia, as pessoas não falam umas com
as outras, porque tudo pode ser interpretado
como assédio. Por isso, também é importante
falar-se no lado bonito das relações.
Passa essa mensagem às suas filhas?

As minhas filhas têm 14 e 16 anos, são ida-
des difíceis e passei a estar mais preocupada
com as questões de género. Quando eu era es-

tudante, se calhar, nunca unha pensado no as-

sunto como uma questão. Talvez porque nes-

sa altura, nos anos oitenta, as raparigas produ-
ziam-se menos e andávamos todos um boca-
do "mal-amanhados"... Havia menos coisas,
existiam poucas marcas. Agora as pessoas de-
dicam mais tempo à imagem. Vejo as minhas

alunas muito arranjadinhas, muito bonitas e

impecáveis, e acho muito bem, mas é uma

preocupação adicional. A apresentação é im-

portante, tudo é importante, claro. Mas as pes-
soas estão tão dedicadas à construção de uma

imagem que, às vezes, até pode ser excessivo e

não saudável. Cada um tem de ser aquilo que
é, senão qualquer dia seguimos todos exata-
mente a mesma cartilha para tudo.

No discurso de tomada de posse, salientou a

importância de formar gerações para um

sentido cívico. Falta formação em termos de

cidadania?

Hoje até se fala muito desses aspetos nas
universidades. Fala-se também no desenvol-

vimento pessoal e na importância de se estar
atento ao que se passa no mundo. Mas há aqui-
lo que se faz para o "crédito" e há o que se faz

de forma genuína e por interesse verdadeiro,
ou sej a, o essencial é que as novas gerações sin-

tam que têm um propósito, uma causa comum,
qualquer coisa que as mobilize e una. É impor-
tante que cada um perceba o seu papel no
mundo e de que forma pode contribuir. E pode
fazê-lo a diferentes níveis. Pode seguir o mo-
delo tradicional, como um emprego numa
grande empresa, pode criar um negócio ou tra-
balhar numa ONG... Não há um modelo úni-

co. Há diferentes modelos que as pessoas po-
dem seguir, mas têm de sentir que pertencem
a qualquer coisa. E este sentido de pertença
que nos dá um propósito na vida. Na geração
do 25 de Abril, havia uma mobilização porque
havia uma causa. Mas o mundo continua a ter
grandes questões e as Nações Unidas até nos

deram uma ajuda com a definição dos Objeti-

vos de Desenvolvimento Sustentável.
As pessoas estão desligadas de causas?

Ou estão desligadas de causas ou estão li-
gadas a essas causas de uma forma muito in-
dividual. As pessoas da nova geração devem
sentir que as da geração anterior também se

preocupam com as mesmas coisas, como, por
exemplo, a importância de agir para termos

A saída de Angela
Merkel deixa um vazio

e uma preocupação em

relação a lideranças
com a mesma
credibilidade que
a dela acabou por ter.

um planeta que sobreviva às tropelias que
lhe vamos fazendo... Mas, em tudo isto,
o Estado também tem o seu papel, não é só

com iniciativa privada que conseguimos re-
solver todo o tipo de problemas.

Como, por exemplo, o acesso à educação
e à saúde.

Exato, parece que estamos a falar de lu-
xos. As conquistas não são para sempre, te-
mos de estar sempre atentos, particular-
mente em setores essenciais como esses.

Já que não nascemos todos iguais e não te-
mos as mesmas oportunidades à partida,
então que haja um mínimo de equilíbrio so-

cial. Isto é difícil de ser feito quando há se-

tores, como a educação e a saúde, onde sen-
timos que o Estado não tem os recursos su-

ficientes para poder prestar o serviço com
muita qualidade. Existe concorrência en-
tre o público e o privado, e isso até pode ser

uma coisa positiva e saudável, mas quando
os decisores deixam de utilizar o serviço
público e passam a usar o privado - e con-
tra mim falo - passa a haver mais facilida-



de em imaginar um mundo onde tal não
exista. Tem de haver muito cuidado na ges-
tão destes setores em particular.
Teme as ondas populistas e nacionalistas

que se propagam mundo fora?

Muitíssimo.
Portugal estará mais protegido?

Não sei se estamos assim tão imunes a

esta onda de populismo. Não sei se na nos-
sa vida política não teremos alguns elemen-
tos de populismo, aqui e ali. Talvez um bo-
cadinho. Mas não a um nível extremo como
noutros países. Em Portugal, não sentimos

isso de facto. Ainda.
André Ventura e o seu projeto Chega con-

têm esses elementos de populismo?

Não conheço o suficiente a figura nem
as ideias ou o projeto partidário para me

pronunciar com grande conhecimento de

causa. No entanto, o pouco que vi até ago-
ra indicia elementos de populismo. Falta
saber se André Ventura é efetivamente po-
pular para se poder falar em populismo. Te-
nho dúvidas.
Os discursos nacionalistas têm afetado o

projeto europeu. Como defender a Euro-

pa?
A senhora Merkel acabou por ser um

travão para que o cenário não tivesse sido

pior nos últimos anos. Somos um projeto
belíssimo com um objetivo fantástico, o de

haver paz nesta zona e de criar coletiva-
mente uma área geográfica muito desen-

volvida. E um projeto que tem trazido mui-
tos frutos, mas está ameaçado com movi-
mentos como o Brexit, e somos um espaço
cada vez mais pequeno no contexto mun-

dial, com uma população cada vez mais di-
minuta em comparação com outras áreas.

Essa falta de peso populacional é mais um
elemento que nos traz debilidade.

Já há "lições" a tirar do Brexit?

A incerteza que o Brexit trouxe a toda

a Europa deixa-me perplexa - é uma preo-
cupação, em primeira instância, para quem
vive no Reino Unido, mas também para to-
dos os países democráticos europeus que

sempre tiveram no Reino Unido uma refe-
rência e um parceiro estrutural, mesmo que
com as especificidades de exclusão do me-
canismo da moeda única. Penso que a pri-
meira lição que tiramos deste processo é

que a União Europeia é para ser levada a

sério e que implica um grande compromis-
so dos países que a integram. A saída da
União - como se vê - não é simples, nem se

sabe muito bem como pode ser implemen-
tada. Para ser sincera, um aspeto colateral
benéfico deste processo para a União Eu-

ropeia é a demonstração da dificuldade que
existe em romper os laços que aí se estabe-
leceram ao longo de décadas. Depois de

acompanharmos estes longos meses de

Brexit, certamente outros países terão mais

dificuldade em considerar passar por um
processo semelhante. E possível que a

União Europeia saia até reforçada deste

processo, no médio prazo.
Porque é que enveredou pelo caminho da

Economia e Finanças?
O meu pai [Manuel Eduardo Ferreira

Raposo] é economista e ex-aluno do ISEG,
onde foi assistente durante 10 anos. Conhe-

ço antigos alunos daquela geração, pessoas
de vários quadrantes políticos, desde o Oc-
távio Teixeira, passando pelo Vítor Cons-

tâncio, o Eduardo Catroga. Todos se encon-

tram, todos são amigos e discutem com
muita franqueza. Eu acabei por ter uma li-

gação umbilical com esta escola. . . A minha
irmã também é de Economia. Eu hesitei

muito, mas gostava da área e acabei por fa-
zer um bocadinho aquilo que os meus pais
faziam: sou economista como o pai, profes-
sora como a mãe - a minha mãe é de letras.
Delineou um plano de carreira?

Não fiz um grande planeamento de car-

reira, as coisas foram acontecendo na mi-
nha vida. O meu pai estava na área das fi-

nanças, a minha irmã na banca. O meu ma-
rido é gestor, o meu cunhado também... São

temas habituais de discussão lá em casa. Eu

gosto do lado da gestão e gosto do lado da

economia. Estudei Economia na Univer-
sidade Nova, onde fui assistente um ano, ti-
rei o mestrado em Inglaterra, também em
Economia, com umas cadeiras em Finan-

ças, e a seguir fiz o doutoramento na Lon-
don Business School. Fui professora em
Oxford durante uns anos - o meu primei-
ro emprego a sério - e a dada altura decidi
voltar para Portugal. Fui para o ISCTE, que
estava a começar formação executiva na
área de Finanças. Mas o ISEG foi sempre
uma escola que mantive debaixo de olho,

porque agrega bem a economia e a gestão
e é uma instituição que, não sendo perfei-
ta, tem uma noção de diversidade e plura-
lidade de ideias, de metodologias, de áreas

científicas e, portanto, é um espaço muito
livre no debate. Gosto de pertencer a uma
escola que sinto que não é de pensamento
único.
Há uma tendência para as escolas de

pensamento único?
Existe um bocadinho a tendência para

alinharem por um dado modelo e começa-
rem a ficar muito especializadas nalgumas
áreas. Internacionalmente, grandes esco-
las de Economia, ao longo dos anos, ten-
dem a tornar-se puras "business schools".

Procuram nichos de especialização ou vão

ao encontro daquilo que o mercado quer
em termos de formação direta para as em-

presas. O ISEG também se posiciona nes-
sas áreas, mas custa-me que não haja uma
escola pública que de facto tenha compe-
tências em economia nas suas várias áreas,

que depois também dêem resposta a gran-
des desafios societais e a outros que vão

aparecendo.
Tem vindo a especializar-se também na

área de Corporate Governance.

O estudo de "governance" começou
mais pela área científica de Finanças do que

por outras. Nos meus estudos em Finanças
Empresariais, investiguei a remuneração
de executivos e até integro um grupo maio-
ritariamente constituído por juristas, o Go-
vernance Lab, que reflete sobre questões
de "governance" e tem produzido bastante

obra, com livros editados pela Almedina.
Há a ideia de que as boas práticas de go-
verno corporativo são pouco aplicadas.

Não é bem assim, o Instituto Português
de Corporate Governance vai aplicando.
A nossa legislação vai cobrindo as grandes

recomendações, como a questão das quo-
tas, a forma como os conselhos de adminis-

tração são constituídos...

Em maio, numa conferência sobre ética

no governo das sociedades, João Talone,

ex-CEO da EDP e "partner" da Magnum

Capital, disse: "Portugal está cheio de

modelos de 'governance' fantásticos que
não servem para nada."



Não é "não servem para nada", nós po-
demos ter modelos muito bons com pes-
soas muito más, por exemplo, ou podemos
ter um modelo em que está tudo previsto e

temos alguém que comete uma fraude à

mesma ou tem um outro comportamento
não recomendado - ou seja, isto também
tem que ver com ética pessoal. Não basta

ter bons códigos e bons modelos, é preciso
ter boas pessoas, daí também o papel da

universidade. E até podemos não ter mo-
delo algum e as coisas funcionarem mara-
vilhosamente. Mas é difícil que assim seja.

Portugal mantém uma forte desigualda-
de na distribuição de rendimentos. 0 coe-

ficiente de Gini, que indica essa assime-

tria, é muito elevado.

Esse é um tema que me é muito caro.
Existe de facto uma grande assimetria en-
tre os salários das administrações e os dos

outros funcionários. Os nossos salários são

tipicamente muito baixos. Para a remune-

ração dos gestores, utiliza-se o argumento
de que são gestores internacionais e que,

para esse perfil, a remuneração tem de ser

feita a nível internacional. Não sei se é su-

ficientemente justo. É como os salários de

entrada dos nossos recém-graduados. Hoje,
alguém licenciado ou com mestrado, em
início de carreira, não consegue ser finan-
ceiramente independente.
E isso tem implicações em termos de coe-

são social.

É um debate que não é apenas portu-
guês. Mas, sim, as disparidades são muito

grandes em Portugal. Há muito para traba-

lhar, mas não vejo grande forma de cortar

Não basta

ter bons códigos
e bons modelos

de "corporate

governance",
é preciso ter
boas pessoas.
no topo, vejo é um incentivo para aumentar
nas bases ou, pelo menos, para dar mostras de

maior progressão na carreira. Temos de ter um
modelo de crescimento que nos permita valo-
rizar a pessoa. É um tema muito quente, tal
como é o da remuneração com base no desem-

penho. Claro que contribui para um maior ali-
nhamento com o objetivo dos acionistas, mas
não deveria ser preciso. Nisso, como em tudo,

supostamente deveríamos fazer só aquilo que
é certo, sem ser necessário acenar com a ce-

noura... Existem sempre aspetos perversos em

qualquer sistema de incentivos. Por outro lado,
em grandes empresas posicionadas em mer-
cados muito globalizados, é, de facto, necessá-

rio que haja muita visão, algo que nem toda a

gente tem, e isso se calhar tem de ser recom-

pensado.
Por outro lado, vemos casos em que a remu-

neração nem sempre está alinhada com os

objetivos da empresa. A auditoria indepen-
dente à Caixa Geral de Depósitos revela que
os gestores receberam prémios de gestão em

anos de prejuízo...



Este tema e mais complexo do que parece
à partida. "A posteriori" é sempre muito fácil
concluir se os resultados foram bons ou maus

e tentar estabelecer-se uma relação com o sis-

tema de incentivos. Mas quando o pacote de

remuneração é desenhado ("cx ante"), existe

incerteza quanto ao futuro - aquilo que se ten-
ta premiar é a boa gestão (talento) e o empe-
nho (esforço) do decisor, mas existem outros

fatores que influenciam os resultados. Agora,
nem sempre é verdade que bons resultados

para a empresa se devam a boa gestão - os re-
sultados poderão ser influenciados por outros
fatores e, se for esse o caso, nem sequer faz sen-
tido dar prémio de remuneração se o mérito
não é da gestão. Contudo, é difícil apurar-se
exatamente quanto do resultado se deve à qua-
lidade da gestão e quanto se deve a outros fa-
tores. Em sentido simétrico, também nem

sempre a responsabilidade de maus resulta-
dos de uma empresa se deve a erros da sua ges-

tão, podendo ser justificados por outros fato-

res externos (por exemplo, macroeconómicos

ou geopolíticos). Indo mais ao encontro do

caso concreto da sua pergunta, hoje em dia
a regulação sobre remuneração na banca já
prevê mecanismos que possam penalizar fi-
nanceiramente os gestores (por exemplo, im-

plicando devolução de verbas de prémios ou

pagamento postecipado, ao fim de alguns anos)

quando o banco tem maus resultados.

Como quer ver o ISEG quando terminar o seu

mandato?
Quero ver o ISEG mais internacional. Es-

tamos a trabalhar no reconhecimento inter-
nacional da nossa marca e, para tal, concluí-

mos muito recentemente o processo de acre-

ditação da AACSB - que apenas 5% das "bu-

siness schools" possuem em todo o mundo -
que é também uma forma de atrairmos mais
estudantes internacionais - quase 20% dos

nossos estudantes são internacionais, mas que-



remos aumentar essa percentagem.
Como encara a diminuição do valor das pro-

pinas das licenciaturas?

A escola precisa de financiamentos extra,
além do que vem do Estado e das propinas.
Com a diminuição do valor das propinas, se-

gundo entendi, haverá uma compensação às

escolas por esses valores. Se estou preocupa-
da? Estou. Com isto não estou a dizer que é

uma boa ou uma má medida. A mini, enquan-
to presidente do ISEG, ser-me-ia indiferente
saber de onde vem aquele valor, mas precisa-
mos dele para manter a escola a funcionar com

qualidade, num mercado muito competitivo.
Num mundo de sonho, ninguém pagaria nada

e o Estado teria recursos suficientes para po-
der garantir este financiamento, mas se calhar
o Estado não tem essa capacidade. E não sei se

o valor das propinas na licenciatura será de fac-

to a rubrica com maior peso no orçamento das

famílias portuguesas, até porquejá existem al-

guns sistemas de apoio a estudantes para pa-
gamento de propinas. A verdade é que no sis-

tema atual, em particular em áreas científicas

em que existe concorrência e mobilidade in-

ternacional, as propinas são a maior fonte de
receitas para as universidades. W

Hoje em dia,

a regulação sobre

remuneração na banca

já prevê mecanismos

que possam penalizar
financeiramente os

gestores quando o

banco tem maus
resultados.






