
Clara Raposo 47 anos, é a nova presidente do Instituto Superior de Economia e Gestão

"Quero formar bem
as novas gerações"



Para qualquer decisão há um
tempo e um resultado. Clara
Raposo, a recém-eleita presi-
dente (dean) do ISEG — Lisbon
School of Economics & Mana-
gement, sabe-o bem. Escolheu
seguir a carreira académica,
por paixão pelo ensino, e esco-
lheu regressar a Portugal quan-
do podia ter consolidado um
percurso internacional em ins-

tituições como a Universidade
de Oxford. "Sei que é em Portu-
gal que me envolvo a sério nas

questões, que verdadeiramente
me preocupo com o que me ro-
deia e sei que essa preocupação
extra — uma causa, um propó-
sito—me faz falta", justifica. O
ISEG reconheceu-lhe o mérito
e acaba de a eleger para a pre-
sidência da instituição. Tomou

posse ontem e é a primeira mu-
lher no cargo.

Diz que a sua grande ambi-
ção é formar bem as novas ge-

rações. E por "bem" quer dizer
com sólidas bases quantitativas
e tecnológicas, "associadas a
uma contextualização social".
Licenciou-se em Economia
pela Universidade de Lisboa e

tornou-se mestre em Econo-
mia, pela Universidade de Lon-
dres (Queen May & Westfield
College), em 1994. O doutora-
mento Finanças, que recorda
como "a etapa mais solitária"
da sua vida, chegou em 1998.

Clara Raposo assumiu o seu

"Pretendo que
o ISEG se afirme
como um espaço

plural que associa a
contextualização social
a uma sólida formação"
primeiro cargo de liderança aos

30 anos, durante o mestrado,
onde assegurou a coordenação
de projetos. Não se qualificou
com o objetivo de ser líder e
até nem é defensora de cargos
de direção no início da carrei-
ra. Mas quis o destino que se

tornasse a primeira mulher a
dirigir a escola de economia
e gestão da Universidade de
Lisboa, depois de um percurso
totalmente dedicado ao ensino,
em Portugal e no estrangeiro.

De resto, a sua experiência
internacional foi decisiva para
que abraçasse o atual desafio.
"Assumo a presidência numa
fase em que o ISEG e a Uni-

versidade de Lisboa, a maior
universidade portuguesa, pro-
curam consolidar a sua marca
internacional", explica. Além
de alargar os horizontes do
instituto e aumentar o seu re-
conhecimento global, Clara

Raposo quer contribuir para
formar os melhor profissionais
do futuro.

Para isso, sabe, é preciso sa-
ber ouvir as novas gerações.
"Fui sempre ouvida com muita
atenção pelos mais velhos, mais
experientes e mais reputados.
E esse respeito que senti en-
quanto ainda era júnior foi uma
lição que me ficou para sem-
pre", remata.
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