
ISEG à conquista do mundo
ISEG sets a strategy to conquer the world

A escola de Economia e Gestão da
Universidade de Lisboa quer refor-

çar as licenciaturas de duplo grau,
apostar mais no uso da língua
inglesa e aumentar as parcerias
com escolas internacionais de

renome. "Queremos ter uma maior

afirmação internacional", declara
Clara Raposo, recentemente eleita

para presidir ao centenário ISEG

nos próximos quatro anos. «PBe9

Strengthening dual-degree programs, betting
on the use of English language and increasing
partnerships with renowned schools are the
Unes of strategy of the School of Economics
and Management of the University of Lisbon
for the next four years. "We want to have a
greater international affirmation", says to the
International Education Clara Raposo, the first
woman to preside at the centennial Quelhas
School.
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ISEG estabelece estratégia
para conquistar o mundo

ISEG sets a strategy to conquer the world
Clara Raposo, presidente do ISEG, avança ao Educação Internacional as linhas mestras
da estratégia de internacionalização para os próximos quatro anos: reforçar as licenciaturas
de duplo grau, apostar no uso da língua inglesa e aumentar as parcerias com escolas de renome.
Strengthening duaL-degree programs, betting on the use of English Language and increasing partnerships with

renowned schools are the mam topics of the strategy in place for the next four years, planned by Clara Raposo,
the president of ISEG.
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"Temos muito para fazer em dife-
rentes frentes. Uma das frentes é a

internacionalização do ISEG."
Clara Raposo, recentemente eleita

presidente da escola de Economia
e Gestão da Universidade de Lis-
boa, primeira mulher a ocupar o

cargo em 107 anos da instituição,
elogia o trabalho feito pelos seus

antecessores, mas eleva a fasquia:
"Queremos ter uma maior afirma-
ção internacional".

A estratégia para atingir seme-
lhante desiderato assenta basica-
mente em três pilares: Reforçar as

licenciaturas de duplo grau, apos-
tar no uso da língua inglesa e au-
mentar as parcerias com escolas

de renome.
O ganho das licenciaturas de

duplo grau é evidente: "Permitem-
-nos ter bons parceiros interna-
cionais, que nos tornam conheci-
dos noutras partes do mundo".
Nesta área, o pontapé de saída foi

dado, já, este ano, com o estabele-
cimento de uma parceria entre o

ISEG e a Universidade de Koz-
minski, a escola de negócios da
Polónia melhor posicionada nos

rankíngs internacionais do setor.
O pioneiro double degree abran-

ge a licenciatura em Finanças. Ou-
tros se seguirão. "Vamos preparar

mais acordos com escolas noutras

partes do mundo para termos a

possibilidade de ter pessoas que
fazem cá um mestrado, mas que
também fazem um mestrado nou-
tro país, por exemplo, e de atrair-
mos mais estudantes estrangeiros,
até professores que podem oscilar
entre um país e outro."

O aumento de intercâmbios es-
timulado por via de parcerias con-
tribuirá, segundo a presidente do

ISEG, para o florescimento do
ambiente internacional no dia-a-
-dia da centenária escola, de onde

saiu, por assim dizer, a maioria das

pessoas que têm liderado o país, da

economia à política e das empre-
sas à sociedade. No ISEG forma-

ram-se, por exemplo, se não to-
dos, praticamente todos os minis-
tros das Finanças da 111 República.

O ISEG tem cerca de 4500 alu-
nos. No último ano letivo acolheu
822 internacionais, isto é já perto
de 20% do total. O número tem
vindo a crescer e não unicamente
ao abrigo do programa de inter-
câmbio de estudantes Erasmus.
São 50 as nacionalidades que se

cruzam diariamente no Quelhas.
"Temos alunos brasileiros, alunos
dos PALOP, alunos chineses que
estudam português na China e

querem aprofundar e vêm estudar
Gestão em Portugal e em portu-
guês." A opção poderia ser outra
caso quisessem, pois, como expli-
ca Clara Raposo, também há ofer-
ta de cursos em inglês, o que per-
mite à instituição "ter alunos in-
ternacionais de muitas nacionali-
dades e alguns programas com
bastante sucesso". É o caso das

Ciências Actuariais, onde o ISEG
tem uma parceria específica com o

Instituto dos Actuários Britânico,
o que em muito valoriza o curso.
"As pessoas fazem o mestrado no
ISEG, que lhes dá diretamente
acesso a equivalências para pode-
rem ser atuários no Reino Unido.
É uma grande vantagem", subli-
nha Clara Raposo.

Este mestrado atrai pessoas de

todo o mundo. Não é caso único.
Noutro mestrado, o de Finanças, o

ISEG tem uma parceria com o

Chartered Financial Analysts Ins-
titute (CF A), que prepara para um
título profissional muito requisi-
tado por quem trabalha na indús-
tria financeira nos Estados Unidos
e não só. "A importância deste tí-
tulo profissional mobiliza pessoas
no mundo inteiro, o que atrai alu-

nos estrangeiros às escolas parcei-
ras", vinca Clara Raposo. Este ano,



por exemplo, veio até Lisboa uma
aluna americana que escolheu o
ISEG pelo simples facto da escola

ter ganho a competição anual do
'CF A' entre as escolas de Gestão

portuguesas, o que lhe permitiu
hegar à final europeia.

As parcerias pontuais até agora
realizadas têm dado os seus frutos,
mas, na opinião de Clara Raposo,
é preciso e é possível fazer mais,

aproveitando sinergias com a

Universidade de Lisboa. "O Reitor
da Universidade de Lisboa e os

presidentes das outras escolas es-
tão a ter em conta o ISEG nas ne-

gociações que vão fazendo por ou-
tras partes do mundo para even-
tuais parcerias e protocolos com
universidades. Isto permitir-nos-á
não só ter parcerias individual-
mente como ISEG, mas também
como uma das escolas da Univer-
sidade de Lisboa que participa
numa determinada parceria."

Clara Raposo admite que o

ISEG, talvez, não tenha tantos
professores estrangeiros como al-

gumas outras escolas portuguesas,
mas tem professores com excelen-

te formação e experiência profis-
sional fora do país. Dá como
exemplo as contratações recente-
mente efetuadas de quatro docen-

tes vindos todos de universidades
americanas e britânicas.

Com um posicionamento cada

vez mais apontado ao exterior, o

instituto promove anualmente
numerosas iniciativas, entre as

quais uma summer school sobre co-
mércio internacional, na qual
pontificaram este ano os maiores

especialistas da Organização
Mundial do Comércio (OMC).

Em termos de atratividade in-
ternacional, a única lacuna é, por-
ventura, a ausência da escola nos

mnkings do setor. "O ISEG come-
çou esse processo mais tarde, o

que é justificável porque não é

uma simples business school, é uma
escola maior, com uma estrutura
mais complexa", explica, acrescen-
tando: "Estamos a trabalhar para
obter aquelas acreditações que al-

gumas outras escolas na nossa
área geográfica já têm." Também

aqui, assegura, é somente uma
questão de tempo até atingir o pa-
tamar desejado. •
"We have a lot to do on different
áreas. One of the áreas is the inter-
nationalization of ISEG." In an in-
terview with International Educa-

tion, Clara Raposo, recentLy elec-
ted ISEG's president and first wo-
man to hoLd this position in more
than one hundred years, admires

the work done by her predeces-
sors, but aims to raise the bar: "We

want to have a greater internatio-
nal affirmation."

The strategy to achieve this goal
is based on several lines of action.

Dual-degree programs between
ISEG and prestigious schools in

other countries are one way to

achieve this goal. "This aLlows us to

have good international partners,
who make us known in other parts
of the world." Regarding this field,

the kick-off has already been given
this year, with the establishment of

a partnership with the University of

Kozminski, Poland's business
school which is best positioned
within the international rankings of

this sector. The double-degree co-
vers the degree in Finance. "We are

going to organize more agreements
with schools in other parts of the

worLd so that we can have students

doing a masters degree here and al-

so doing a master's degree in

another country, attracting more

foreign students and even teachers
that can range between one coun-

try and the other."

The increase in exchange pro-
grams stimulated through these

partnerships contributes to the

blossoming of the international en-
vironment in the day-to-day life of

the centenary school of Quelhas,
where the majority of people who

have led the country, from econo-
mics to politics and from compa-
nies to society, have graduated
from. It was from Quelhas that
practically aLI, if not ali of the Finan-

ce Ministers of the Third Republic

completed their studies.

In the recent years, the number
of foreign students has been

growing and not only under the ex-

change program for Erasmus stu-

dents seeking education in English.
"We do not only have Portuguese
students, we have Brazilian stu-
dents, PALOP students, Chinese
students studying Portuguese in

China who want to strengthen their

Portuguese and come study Mana-

gement in Portugal, taught in Portu-

guese."
The choice could be different if

they wanted to. Clara Raposo ex-

plains: "We also offer courses in

English, which allow us to have in-

ternational students of many diffe-
rent nationalities and some pro-
grams with a lot of success, as is

the case of ActuariaL Sciences, with

a specific partnership alongside a

high-quality institution, the Institu-
te of British Actuaries." Students

complete a MSc at iSEG, which gi-
ves them direct access and equiva-
lents to be actuaries in the UK. "lt's

a big advantage." she says. This

master's degree attracts people
from ali over the world, and this It

is not the only case. In the MSc in

Finance, ISEG has a partnership
with the Chartered Financial

Analysts (CFA) Institute, which pre-
pares the students for a highly
sought professional title by those
who work in the financial industry
in the United States and beyond.
The importance of this professional
titLe mobilizes people worldwide,
which attracts foreign students to

partner schools. This year, for

example, an American student ca-
rne to Lisbon and chose ISEG be-

cause it was the school that won
the CFA's annuaL competition from

Management Schools in Portugal
and was a finalist within Europe.

One-off partnerships have paid
off, but in Clara Raposo's view,
more is needed and more can be

done. "Being the only school of
Economics and Management from

the University of Lisbon, ISEG can

also benefit from this. The Rector of
the University of Lisbon and the

presidents of other schooLs are

considering ISEG in the negotiations
that they are doing in other parts of
the world for possible partnerships
and protocols with universities. This

will aLlow us not only to have indivi-



dual partnerships, as ISEG, but also

as one of the schools of the Univer-

sity of Lisbon that participates in a

certain partnership."
Clara Raposo recognizes that

ISEG may not have as many foreign
teachers as some other schools,
but it has teachers with excellent

training and professional experien-
ce abroad. CLara Raposo gives as

example recent hires: four tea-
chers, ali from American and British

universities.

With a position increasingly fo-
cussing on abroad, ISEG promotes
several initiatives annually, inclu-

ding a summer school on interna-
tional trade, in which the worLd's

top experts from the World Trade

Organization (WTO) have pontifica-
ted this year.

[n terms of international attracti-
vsness, ths only gap is perhaps the

absence of school in the rankings.
"We are working to get the accredi-
tations that some other schools in

our geographic área aLready have.

ISEG started this process later that
its peers, which is justifiable becau-
se it is not a simple business
school. it is a larger school with a

more complex structure" expLains
the president. Here again, it is only a

matter of time. 0

As licenciaturas

Escola pluridisciplinar na qual
ensinam alguns dos melhores
professores de Economia, o ISEG
ministra cinco licenciaturas em portu-
guês: Economia, Gestão, Finanças,
Matemática Aplicada à Economia e à
Gestão e Gestão do Desporto. Esta
última é ministrada em parceria com
a Faculdade de Motricidade
Humana, que também integra o uni-
verso da Universidade de Lisboa.
Em inglês são agora três os cursos:
Economics, Management e Finance,
este último é double degree com a
Universidade polaca de Kozminski.

Bachelor's degrees

Multidisciplinary schooL in which
some of the best teachers of the
Portuguese economy teach, ISEG
teaches five degrees in Portuguese:
Economics, Management, Finance,
Applied Mathematics to
Economics and Management and
Management of Sport. The Latter is

taught in partnership with the
University of Human Motricity,
which also integrates in the uni-
verse of the University of Lisbon.
In English there are now three
courses: Economics, Management
and Finance, the latter being a
double degree with the Polish

University of Kozminski.




