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Ensino e Prática da Macro de Economia Aberta depois de Abril
Jorge Braga de Macedo (organizador)
Sumário: Descreve-se o ensino e a prática da macroeconomia em nove instituições, sete
universitárias e dois gabinetes de estudos, tendo em conta que a revolução de 25 de
Abril não só deu origem à entrada de novos atores mas também chocou os incumbentes.
O método segue a abordagem dos efeitos da crise financeira numa perspetiva global e
interdisciplinar que a parceria entre CG&G, IICT e Academia das Ciências de Lisboa
permitiu iniciar em 2008, conforme descrito no Working Paper nº 611. A ocasião foi um
workshop realizado em 7/11/17, no 40º aniversário do Simpósio de Estudos Keynesianos,
com apoio do Banco de Portugal. Como acordado no evento, foi distribuída em 31/12/17
uma versão preliminar do relato ao patrocinador e aos participantes, e quase todos
emendaram os seus textos. Manteve-se o alinhamento do workshop: comunicações e
comentários sobre novos atores (BdP, UCP, FEUC, UNL, UCAN) na parte 1 e incubentes
(GEBEI, FDUL, ISEG, FDUC) na parte 2. O debate começa com uma comentário geral.
Abstract: Teaching and practice of macroeconomics were strongly impacted by the 25th
of April 1974 revolution, not only because it fostered the entry of new actor but also
because it shocked incumbents. This is apparent in the nine institutions, seven in
universities and two embedded in the administration, described here, in line with the
global perspective on and an interdisciplinary approach to the effects of the financial
crisis that the partnership between CG&G, IICT and the Lisbon Academy of Science
initiated in 2008, as described in Working Paper # 611. The occasion was a workshop held
on 7/11/17, on the 40th anniversary of the Symposium on Keynesian Studies, with help
from the Bank of Portugal. As agreed at the event, on 31/12/17, a preliminary version of
the proceedings was distributed to the funder and to participants, and most authors
amended their texts. The lineup is the same as that of the workshop with presentations
and comments about new actors (BdP, UCP, FEUC, UNL, UCAN)1 in Part 1 and incumbents
(GEBEI, FDUL, ISEG, FDUC)2 in Part 2. The debate starts with a discussion at large.

1

Respectively Bank of Portugal Department of Statistics and Economic Studies, Lisbon Catholic School of
Business and Economics, Coimbra University School of Economics, Nova School of Business and Economics,
Catholic University of Angola.
2
Respectively Government Group on Basic Industrial Economics Studies, University of Lisbon School of Law,
University of Lisbon Institute of Economics and Management, Coimbra University School of Law.
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Depois da morte prematura de António Almodôvar (1953-2016), a secção deixou de ter sócio no Porto tendo-se gorado as
tentativas de descrever a respetiva Faculdade de Economia neste workshop e de levar Renato Flores a escrever sobre “macro
depois de Abril vista do Brasil”, talvez ponderando o modelo citado na nota 77 abaixo. A redução do tamanho da letra do
quadro na p. 120 deve-se à entrega inesperada do texto revisto de JLC, juntamente com a dificuldade de formatação do
próprio quadro e suas numerosas notas explicativas, para o que se espera a benevolência do leitor, que encontrará a
abreviatura dos nomes na p. 134. Assinalo ainda que TC e JR não reviram a transcrição, quanto a este ver nota 76 abaixo.
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Nota Prévia
O workshop de 7/11/17 (que a PSO – Serviços de Consultoria Lda. abriu a
jornalistas contactados por Ana Paula Magalhães) foi preparado com o apoio
permanente do decano da secção organizadora, cujo primeiro ato académico
foi a quarta palestra do Simpósio de Estudos Keunesianos, em 14/7/77. O
organizador também regista com gratidão o trabalho do incansável José
Manuel Andrade, tal como o dos que desgravaram sons nem sempre
cristalinos. Louve-se ainda a paciência dos participantes e dos confrades
ausentes que aceitarem contribuir comentários adicionais, sem esquecer o
profissionalismo de João Canela, que recolheu o melhor som possível na
ausência de microfones individuais e conseguiu a bela foto de família que
Sérgio Lourenço prontamente divulgou.
A generosidade do Banco de Portugal viabilizou um relato entregue aos
participantes em 31/12/17 e largamente revisto, incluindo textos de autores
estrelados, cuja responsabilidade ficou com o organizador.
No workshop evocámos a memória de António Almodôvar.

Da esquerda para a direita: Eduardo Paz Ferreira, Diogo Lucena, Carlos Bastien, João Sousa
Andrade, António Pinto Barbosa, João Cravinho, Isabel Horta Correia, Fátima Bonifácio, José Luís
Cardoso, Paulo de Pitta e Cunha, Luís Máximo, João Rodrigues, Teodora Cardoso, Jorge Braga de
Macedo, Jaime Reis. Faltam João César das Neves, Manuel Pinto Barbosa.
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Introdução
Em 7 de Novembro de 2017, a 6ª secção da Classe de Letras reuniu com
os seus convidados na Sala Oval da Academia das Ciências de Lisboa. Esta
introdução enquadra os textos apresentados, com base na sua gravação,
transcrição, submissão e posterior revisão. A divisão em duas partes adapta o
alinhamento original de novos atores e incumbentes, acrescentando
comunicações sobre Angola e Coimbra escritas e comentadas por sócios
ausentes e individualizando em cada categoria os estudos não-universitários,
presumidos mais próximos da prática do que o ensino. Recordada a intenção
dos participantes voltarem a reunir-se sobre esta matéria para debater outros
aspetos do ensino e prática, outras instituições de língua portuguesa, ou
ambas as coisas, notam-se nesta introdução as origens (próximas e remotas)
do evento – bem como o seu seguimento e alinhamento.
Através da figura incontornável do “Professor pai”, António Manuel Pinto
Barbosa (1917-2006), a quem sucedi há quase cinco anos, também se
relativiza a diferença entre incumbentes e novos actores, sem dela perder o
simbolismo. É que a razão de economia que motivou a escolha do organizador
vai numa linha de atuação iniciada pelo decano da 6ª secção Manuel Jacinto
Nunes (1926-2014) e continuada pelo seu sucessor Paulo de Pitta e Cunha4.
Origens
A Reunida na Sala das Relações Internacionais em 5 de Novembro de
2009, a secção deliberou abordar os efeitos da crise financeira numa
perspetiva global, que tivesse em conta a diversidade dos países de língua
portuguesa. Nessa ocasião, também decidiu propor Paul Krugman e Olivier
Blanchard como sócios correspondentes estrangeiros para substituir James
4

O encontro à margem da Assembleia Geral da Sociedade de Desenvolvimento da Madeira ocorreu a 14 de
Março de 2008 no Funchal, tendo-me comprometido a servir de “caixa do correio” da secção, compromisso que
envolveu designadamente elaborar curtas atas das reuniões de secção, articuladas com PPC e JLC. As referências
são da minha autoria, salvo menção em contrário.
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Tobin (1918-2002), eleito em 1980 por proposta de Pinto Barbosa – tendo
recebido da mão de Alfredo de Sousa (1931-94), Reitor da Universidade Nova
de Lisboa, um doutoramento honoris causa no dia em que fez a sua
comunicação sobre a inflação para Milton Friedman (1912-2006), prémio
Nobel em 1976, ele que iria ser galardoado no ano seguinte5.
A escolha unânime de dois economistas do Massachusetts Institute of
Technology doutorados no início da era de Rudiger Dornbusch (1942-2002),
alemão que estudou em Chicago com o canadiano Robert Mundell, seguiu
uma proposta de José da Silva Lopes (1932-2015)6. Também refletiu a
vontade da secção de imitar uma carta sobre a surpresa da crise que a
Academia Britânica escrevera à Rainha - sem para tal ser solicitada. O Centro
Globalização e Governação da Universidade Nova de Lisboa, sito na Nova
School of Business and Economics, e o Instituto de Investigação Científica
Tropical, que viria a fundir-se na Universidade de Lisboa, também apoiaram,
no quadro do memorando para promover a “lusofonia global”, assinado em
Abril de 2008 com o Instituto Altos Estudos7. Para preservar a ideia de
escrever uma carta, alargando o âmbito geográfico para Sul e implicando
confrades da Classe de Ciências, que não existe na Academia criada por
5

O anúncio dos novos sócios feito na reunião de secção de 16 de setembro de 2010 foi divulgado por Helena
Garrido no negócios on line do dia. Por casualidade, quando me foi pedido para evocar Sousa no dia da Nova 20
anos depois da sua morte, Garrido falou enquanto antiga aluna. A Reitoria não guardou registo do evento mas
reproduzi o texto em Alfredo de Sousa Evolução Recente da Economia Portuguesa 1945-1985, estudos inéditos
que co-organizei com JLC e Maria Eugénia Mata, Lisboa: ICS, 2017, pp. 193-208 (ilustrações sem cor). Julgo que
Pinto Barbosa seria decano da 6ª secção depois de Armando Gonçalves Pereira (1901-83). Escrevi um obituário de
Tobin como “economist and honnête home” que é reproduzido em NSBEWP nº 613, p. 19.
6
Dez anos mais velho do que Dornbusch, Mundell obteve o prémio Nobel em 1999, pelo seu contributo
analítico não só para a criação do euro mas também para a macroeconomia de economia aberta. Por seu turno
continuava a tradição de outro canadiano, Harry Johnson (1923-77), que Tobin considerou ter dominado o
terceiro quartel do século passado, e a influência de economistas australianos, como Trevor Swan (1918-69). Ver
“De Chicago ao FMI: A Abordagem Monetária da Balança de Pagamentos”, Economia II (3), Janeiro 1978 onde
enquadro a contribuição de Pentti Kouri (1949-2009) outro aluno de Dornbusch no MIT, sobre o qual ver “From
Kemijarvi to the Stars – A Profile of Pentti Kouri” por Juhana Rossi in Open economy dynamics: selected papers by
Pentti Kouri, organizado com Urho Lempinen, Helsinki: Taloustieto, 2011, pp 35-50.
7
A colaboração foi facilitada pela circunstância de colaborar com o IICT desde 1985 e de ter assinado em
Abril de 1992 o acordo entre a Reitoria e o Ministério das Finanças que estabeleceu aquele Centro na Faculdade.
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Eduardo VIII, substituiu-se a sua sucessora Isabel II por uma “Rainha
Lusófona” fictícia8. A conjuntura nacional levou a adiar a conferência
inicialmente prevista para a primavera de 2011 com apoio do Banco de
Portugal. Porém, os novos sócios foram recebidos em 2012 e 2017,
respetivamente, faltando apenas concretizar o doutoramento honoris causa
do segundo sucessor de Tobin9.
Ao decidir evocar simultaneamente o ensino e a prática da macro de
economia aberta em workshops como este, julguei dever salientar o papel de
Alfredo de Sousa, fundador da Nova SBE, e de quatro outros economistas
defuntos, Governadores e Ministros das Finanças entre 1965 e 1995, que
colaboraram (mais ou menos intensamente) com a nova escola e com a
Academia: Pinto Barbosa, presidente do conselho científico até se jubilar,
Jacinto Nunes, amigo de Sousa que abonou generosamente a biblioteca
(instalada por Lutgarda Nunes, sua mulher, nomeada por Sousa), Silva Lopes
que colaborou nos anos 90, e Miguel Beleza (1950-2017), o “modelo da nova
economia” que completa os “Quatro Ases”10. Todos eles estudaram no atual
ISEG, que, ao longo dos seus mais de cem anos de existência, teve outras
designações (ISCEF, ISE), continuando conhecido por Quelhas – toponímia
bem lisboeta que usarei por comodidade.

8

Writing to Queens while Crises Proceed, 2ª edição, 2015 em memória de Manuel Jacinto Nunes,
patrocinado pela SDM, já citado, e “Carta à Rainha Lusófona: Esboço e Interpretação”, Nova School of Business
and Economics Working Paper (NSBEWP) nº 611, 2017, citado no Sumário.
9
Não foi possível fazê-lo coincidir com a comunicação na Academia em Abril e a data de Março não convinha
ao homenageado, pelo que a cerimónia teve de ser adiada. O caso de Krugman, pelo contrário, permitiu reunir
na Aula Magna a Academia e as outras duas Universidades outorgantes. Ver “Olivier Blanchard, an introduction
ten years after”, NSBEWP nº 612, 2017, p. 23 ss e Krugman’s TriDoc”, Notas Económicas, Faculdade de
Economia de Coimbra, Junho 2013;
10
NSBEWP nº 612, 2017, p. 4-15. Como me fez notar Eugénia Mata, Vitor Constâncio seria um “ás vivo”.
Aliás co-organizou o livro de homenagem ao primeiro ás, ver nota 29. Acrescente-se que Beleza foi o único dos
quatro ases a trabalhar no Gabinete de Estudos do Banco, que iniciou o workshop. Recordo, a esse respeito,
querer promover a análise da conjuntura nacional e internacional no Gabinete de Estudos do Ministério das
Finanças, então dirigido por Vitor Gaspar, tendo assinado um protocolo com a Universidade Nova - do qual
nasceu um centro destinado a analisar reformas estruturais comparadas, o qual mudou de nome para CG&G.
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Além do dever pessoal e institucional, existe também uma razão de
economia para ter preparado este relato: já escrevera não só sobre Sousa
mas também sobre os quatro outros saudosos colegas e amigos. Pinto
Barbosa, que elogiei em 2013 como “economista e governante”, foi eleito
sócio correspondente em 1969 e sócio efetivo em Fevereiro de 1976, ao
mesmo tempo que o seu discípulo Jacinto Nunes, eleito sócio
correspondente em Fevereiro de 1974 e que apelidei de “cidadão
economista” no obituário publicado em Nova Cidadania. Ambos se
doutoraram no Quelhas, em 1941 e 1957 respetivamente. Colaboraram no
Ministério e depois no Banco, não tendo a dependência hierárquica
impedido a amizade11. Com o 25 de Abril, Jacinto conseguiu suavizar a
transição de Barbosa para Silva Lopes no governo do Banco. Já na Academia,
onde Lopes foi eleito sócio correspondente em Abril de 1976, só passou a
efetivo por morte de Jacinto12. Quanto ao Miguel, morreu subitamente
quando a 6ª secção já decidira iniciar este projeto de evocar a investigação,
ensino e política macroeconómicas, alargando o âmbito e atualizando um
trabalho de Jacinto sobre o ensino da economia até 1974 nas Faculdades de
Direito de Coimbra e Lisboa bem como no Quelhas, agora publicado por José
Luís Cardoso e Manuel Porto13. Ainda em Coimbra, um projecto de
investigação em curso no Centro de Estudos Sociais, seu Laboratório

11

Isso é claro na evocação que Jacinto Nunes fez de Pinto Barbosa poucos meses antes de morrer,
reproduzida em NSBEWP nº 577, Novembro 2103.
12
Respetivamente NSBEW nº 577; Nova Cidadania nº 54, Outono-Inverno 2014, pp. 51-56; “O confrade
relutante”, NSBEWP nº 612, p. 38-43. Jacinto Nunes revela que as suas Memórias Soltas, 2009 foram escritas a
pedido de Silva Lopes, que as prefaciou. Delas não se retiram diretamente as “sucessões suaves” do texto.
13
“Elementos para a História do Ensino Universitário de Economia e Finanças (1911-1974)”, Boletim de
Ciências Económicas, Faculdade de Direito de Coimbra, vol. LIX, pp. 329-391 separata. Cita-se alguma
bibliografia posterior ao relatório inédito de 1996, destinado a um volume sobre a História da Universidade de
Coimbra que não chegou a ser publicado. O trabalho é dedicado à memória do primeiro autor. Ver ainda Nova
Cidadania, loc. cit nota anterior.
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Associado, já levara João Rodrigues a iniciar entrevistas aos doutorados nos
Estados Unidos que lançaram a coluna “A Mão Invisível” no Semanário14.
Seguimento
Por todas estas razões, era altura de dar seguimento ao Simpósio de
Estudos Keynesianos realizado na Academia em 1977, por iniciativa do
mesmo Instituto. O primeiro workshop destinado a preparar o segundo
Simpósio marcou o 40º aniversário da última palestra. Devia seguir-se a
universidade do Porto, bem outros países de língua portuguesa15. Quanto
aos sócios de Coimbra esteve presente João Alberto Sousa Andrade ao passo
que Porto indicara o seu colega Avelãs Nunes como autor natural da
atualização referente à Faculdade de Direito. A despeito de várias tentativas,
porém, só o desvelo in extremis do confrade permitiu assegurar a presença
da escola incumbente de José Joaquim Teixeira Ribeiro (1908-97), saudoso
confrade ao qual sucedeu o novo decano Pitta e Cunha se estreara na
Academia com a quinta palestra incluída no Simpósio.
A segunda palestra coube a Pedro Soares Martínez, mestre e amigo,
decano da Academia bem como da 5ª seção (Direito e Ciência Política), que
foi professor de Pitta e Cunha. A atualização e o comentário couberam a
Eduardo Paz Ferreira e Luís Máximo dos Santos, seus antigos alunos. Os
autores das restantes quatro palestras do Simpósio eram oriundos do
Quelhas. O autor da primeira palestra foi Reitor da Universidade Técnica ao
passo que Silva Lopes nunca se doutorou. Vê-se assim que, no alinhamento
14

Entre os quais, além de Beleza e António Borges (1949-2013), se contam os sócios da 6ª secção filiados na
Nova SBE que intervieram no workshop. Ver o meu depoimento adiante, bem como “Modelo português da Nova
Economia”, NSBEWP nº 612, 2017, p. 4-15 e Alfredo de Sousa, pp. 208-210. Embora o comentário faça parte de
projeto mais vasto, facilitou a colaboração uma cumplicidade saída da crise, cf. “Global crisis and national policy
responses: together alone?” Ética, Crise e Sociedade,Michel Renaud e Gonçalo Marcelo, 2011, p. 95, nota 8.
15
Selecionaram-se aqueles onde se conta com sócios correspondentes economistas, propostos pela 6ª
secção ou em acordo com ela, ou seja Angola e Brasil, respetivamente José Alves Rocha e Renato Flores que
participaram no projecto descrito em NSBEWP nº 611 e, com Fátima Roque, participam nas reuniões de secção,
ver www.jbmacedo.com/acl19mai16.pdf. .
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das palestras, coubera ao “cidadão” proferir a terceira, a (30 de Junho,), ao
“relutante” a quarta, a (7 de Julho,), e ao “governante” a sexta e última, a (4
de Novembro). Recorde-se ainda que ambos os doutores economistas
vieram a ser decanos da 6ª secção, presidiram ao Instituto e o segundo à
própria Classe e Academia, em 1980-85.
Na publicação de cinco dessas palestras, que veio a promover em 1981,
Pinto Barbosa evoca “um novo debruçar sobre a obra de Keynes, uma
tentativa de reinterpretação e reajustamento de hipóteses”, verificado
naquela década. Acrescenta que tal “movimento suscitou o interesse do
Prof. Moses Amzalak” e que do mesmo partira a ideia das palestras, iniciadas
em 16 de Junho pelo próprio Amzalak (1892-1978), com o título “John
Maynard Keynes (1883-1948) - o homem e a sua época”. Termina a
brevíssima apresentação do volume de cento e poucas páginas esclarecendo
que a referência “nada tem a ver com a dívida que a Academia tem para com
Moses Amzalak, dívida que, formulo aqui o voto, seja satisfeito o mais
brevemente possível”. Assim, em 19 de Novembro de 1987, Teixeira Ribeiro
fez o elogio histórico de Amzalak ao qual respondeu Pinto Barbosa, então
presidente do Instituto de Altos Estudos, que Amzalak fundara em 1931 e ao
qual presidira. Em substituição do decano anterior, coube-me evocar essa
circunstância quando Pitta e Cunha foi recebido enquanto sucessor de
Teixeira Ribeiro16. Foi daquele a única palestra que não consta da publicação
(conforme nota na p. 117), mas cuja síntese veio mais tarde a ser inserida na
Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Vol.XLII, nº1, com
a epígrafe “A Política Económica dos anos 70: o que resta da mensagem de
Keynes”.
Do mesmo modo, Soares Martínez, autor da segunda palestra, substituiu
Pitta e Cunha, que me devia receber após o elogio a Pinto Barbosa em 14 de
16

“Paulo de Pitta e Cunha, Economista sem quartel Resposta 24/11/14”, NSBEWP nº 612, pp. 23-31.
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Novembro de 201317. Infelizmente, Jacinto Nunes não chegou a receber o
seu colaborador José Luís Cardoso, eleito sócio efetivo em 2004, na cadeira
de Armando Gonçalves Pereira, tendo sido atribuído o honroso encargo a um
sócio mais moderno18.
Alinhamento
Entre os doze sócios da 6ª secção que participaram nesta comemoração,
ficou evidente o predomínio da Universidade de Lisboa (com duas escolas) e
da Nova SBE (mau grado a ausencia de Pedro Pita Barros, que enviou depois
um depoimento). Ainda assim, dois outros novos atores eram a Universidade
Católica Portuguesa e o Departamento de Estatísticas e Estudos Económicos
do Banco de Portugal. Quanto a este, sabe-se que, nos últimos dez anos, os
bancos centrais deram particular atenção à crise financeira global anunciada
no verão de 2007 com o impacto em bancos franceses de hipotecas de risco
americanas mas cujas consequências globais se fizeram sentir em 2008.
Também foi referido que o Banco de Portugal acolheu os sucessores de
Tobin na Academia e ambos abordaram as consequências da crise
financeira19. O texto de Sousa Andrade sobre a Faculdade de Economia de
Coimbra também está incluído na parte 1.
Depois da inesperada morte de António Almodôvar, que foi lembrado no
workshop, e tendo em conta a proximidade dos dois autores vivos e das
seções de direito e economia, espera-se que a evocação de Amzalak,
inicialmente prevista para esta comemoração, se possa realizar numa sessão
17

NSBEWP nº 577, p. 8-9, que também inclui o escrito de Jacinto Nunes citado na nota 11 acima ( p. 10).
“José Luís Cardoso, Pensador (e gestor) de economistas Resposta 28/05/15” NSBEWP nº 612, cit. p. 32-37.
Ver nota 5 acima in fine.
19
O projeto inicial do CG&G, IICT e Academia seguia uma óptica de “lusofonia global”, que sugere tratar a
lusofonia em inglês; não por acaso os livros comemorativos dos 25 anos dos “Encontros de Lisboa” promovidos
pelo Banco de Portugal foram publicados em inglês e português, tal como livros referentes ao já citado projeto
da “Carta à Raínha Lusófona”. Ver “Lisbon meetings and global lusophonia rising”, 25 years of Cooperation
among Central Banks, Banco de Portugal, pp. 82-84, traduzido simplesmente como “Testemunho” na tradução,
25 anos de cooperação entre Bancos Centrais, ibid. Também Writing to Queens e WP 611, cit.
18
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ordinária em 2018, quando terão passado quarenta anos sobre a sua morte.
Esse o voto expresso no plenário de efetivos da classe de 14 de Dezembro de
2017, no qual pedi apoio para a publicação dos textos apresentados no
workshop de 7 de Novembro.
Sem prejuízo do debate final, em que participaram, entre outros, sócios
filiados no Instituto de Ciências Sociais na Universidade de Lisboa, adopta-se
uma arrumação que tem em conta a importância de dois Gabinetes de
Estudos no Estado. O DEEE foi criado pela Lei Orgânica do Banco de Portugal,
nacionalizado em 1975, cuja direção viria a ser dada a Aníbal Cavaco Silva,
quando Vitor Constâncio, o primeiro titular, foi promovido a vice-governador
por Silva Lopes20. Teodora Cardoso, presidente fundadora do Conselho das
Finanças Públicas, vinda do Quelhas, já estava no Banco, onde iniciou uma
carreira de “economista prática”21. O incumbente, dito dos Estudos Básicos
de Economia Industrial, era universalmente conhecido por GEBEI. Criado na
dependência do Secretariado Técnico da Presidência do Conselho no início
dos anos 1970, passou para a Secretaria de Estado do Planeamento antes de
ser extinto. João Cravinho, entre inúmeras tarefas políticas e não só,
manteve-se sempre à cabeça do Gabinete. Conforme revela na comunicação
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Aníbal regressou doutorado do Reino Unido poucos dias antes do 25 de Abril, e não reconheceu o
Quelhas donde saíra para não falar de outras instituições como a Gulbenkian, da qual era bolseiro. Cedo se
juntou a Alfredo de Sousa e José António Girão para encontrar alterar aos caos em se encontrava a sua escola,
tendo recusado concursos ad hoc para preencher o Conselho Científico, tal como Alfredo de Sousa recusara a
cátedra uns anos antes. Aproximaram-se também através do PSD, para o que terá contribuído António Pinto
Barbosa. Como tinha dado aulas em Inglaterra publicou logo em 1976 na Clássica Editora uma lições intituladas
Política Orçamental e Estabilização Económica baseadas nas suas aulas na Universidade Católica, livro que
recenciei no Diário de Notícias mas não existe na biblioteca do Quelhas. Curiosamente, é considerado um livro
diferente de Finanças Públicas e Política Macroeonómica, UNL, 1981 por João Luís, aluno e colega, co-autor da
versão expandida de 1992 (citadas adiante p. 32). Ora a principal diferença segundo o autor principal era
justamente tratar da economia aberta, como confirma no prefácio à 1ª edição, onde agradece aos alunos da
Católica. Ver ainda nota 35.
21
Assim se auto-definiu na sua comunicação, onde salienta a importância capital do regime cambial.
Cravinho por seu lado, refere que Silva Lopes encarregou o GEBEI de estudar a crawling peg (adiante p. 80).
Confesso que ignorava isso quando comentei Rudiger Dornbush, "Portugal's Crawling Peg", in Exchange Rate
Rules: The Theory, Performance and Prospects of the Crawling Peg, edited by John Williamson, Londres:
MacMillan, 1981, pp.272-278 e julgo que ele também!
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autoritativa que envio, a validação externa, especialmente através da OCDE,
era muito desejada antes de Abril22.
Competia a estes Gabinetes não tanto fazer investigação económica e
financeira mas aplicá-la e divulgá-lo pelos serviços. Posto que não
universitários, trata-se claramente de atores influentes naquilo que é talvez a
mensagem principal da “revolução keynesiana”, que não é realmente uma
visão do mundo, mas uma justificação para atender aos agregados nacionais
em termos de intervenção prática. Acontece que, com a globalização, os
agregados macroeconómicos relevantes ultrapassam a escala nacional, ainda
que isso não aconteça com a maior parte dos instrumentos.
Ao contrário destes dois Gabinetes, em que as influências principais são
Aníbal Cavaco Silva e João Cravinho, com formação anglo-saxónica, os dois
novos actores universitários, Católica e Nova, deveram-se, no que toca à
investigação económica, à energia reformista de Sousa, cinco e oito anos
mais velho respetivamente, cuja formação pós-graduada era francesa. Vinha,
tal como Cavaco Silva, do Quelhas, para onde voltou em 1972, tendo-lhe sido
proposta a cátedra em 1973. Ele respondeu que não acreditava no projeto e
foi para o recém-fundado ISCTE, donde já é catedrático quando, no mesmo
ano, entra na Católica.
Depois de Abril, Sousa é abordado, com dois investigadores da
Fundação Gulbenkian, Cavaco Silva e José António Girão23, para criar uma
22

Na sua apresentação oral, Cravinho aludiu ao nascimento e à morte em termos emotivos que me permito
citar. Quanto ao nascimento, lembrou que o foco desejado na tecnologia, produtividade e economia foi contra a
opinião do Ferreira Dias, sendo chumbado na Câmara Corporativa onde António Magalhães Ramalho (1907-72)
tem uma primeira lição na vida, “quando chumbam não faço”. Os outros foram à vida um bocado distraídos - e
ele fez! Quanto à causa da morte, vem do desaparecimento do eco-sistema em transformação naquela nova
administração, a partir dos anos 80. O planeamento e os organismos deste tipo foram desmantelados, a
preocupação política, nunca tivemos um interlocutor político que quisesse, e inclusivamente tivemos
interlocutores políticos que não quiseram. Termina informando que foi parar ao Quadro de Adidos, sem idade...
23
Doutorado em 1972 na Universidade de Cornell, dita “cow school of the Ivy League”, era licenciado pelo
ISA tal como Fernando Brito Soares, que se doutorou na Califórnia, Berkeley em 1978 e sucedeu a Jaime Reis na
direção da Faculdade. Mais na evocação reproduzida em Alfredo de Sousa, cit., p. 193 ss.
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Faculdade de Economia na Universidade Nova de Lisboa seguindo-se em
1976 a nomeação da Comissão Instaladora, que incluía também Abel Mateus
e Manuel Pinto Barbosa (recém-chegados da costa leste dos Estados Unidos)
e iniciou os seus trabalhos no Seminário dos Olivais. Adicionalmente, Sousa
está articulado com Cavaco, Jacinto e Girão na revista Economia24.
Sousa foi diretor até 1985, tendo passado o ano de 1981/82 em
Stanford a partilhar a costa oeste americana, quando a direção foi
assegurada por Manuel, Yalie25. Também pesou o seu gémeo António, da
Virgina Tech, sendo ambos tidos como centrais no arranque da Católica.
Por outro lado, a criação recente da Universidade de Lisboa por fusão
com a Universidade Técnica manteve até agora as escolas intactas, mau
grado certa sobreposição. Resta saber qual a evolução das unidades
orgânicas incluindo Laboratórios Associados com o ICS, onde estão filiados
três sócios da 6ª secção, sendo um deles diretor. Também temos em conta
que a economia é muito diferente agora do que era há 40 anos, e ainda mais
do que há quase 80, quando Barbosa reformou o Quelhas!
Esta introdução pretendia salientar a especificidade do Banco e do
GEBEI, bem como a proximidade da Nova SBE com a Católica,
minuciosamente apresentada pela confrade Isabel Horta Correia e por João

24

Abaixo, p. 36, João Rodrigues fala a esse respeito de “fluidez institucional”, o que parece antinómico, mas
sobretudo se revelou efémero. A colaboração esmoreceu quando Cavaco Silva foi nomeado Ministro das
Finanças em 1980 e, depois de 1985, Sousa viria a envolver-se numa luta descabelada contra o Primeiro
Ministro visível em Alfredo de Sousa a partir do “ponto de viragem (1989)” (p. 121), “política monetária
repressiva (1990-93)”, etc. Por isso a secção final sobre Beleza esclarece que “nos revemos no economista
constituinte, esteio da nova economia em Portugal, mas não no radical” (p. 210). O argumento da reputação
financeira é testado em “Moving the escudo into the euro” (com Luís Catela Nunes e Francisco Covas), Shaping
the New Europe: Economic Policy Challenges of EU Enlargement, organizado por Michael Landersmann e Darius
Rosati, Palgrave, 2014 pp. 246-264, antes distribuido como CEPR Discussion Paper nº 2248, Outubro de 1999.
25
Uso esta alcunha dos graduados de Yale no texto de 2014 citado na nota anterior, onde também relato
recordações desse período, a mais pungente das quais envolveu Vitorino Magalhães Godino (1918-2011), a quem
fui apresentado por Sousa, ladeado de Cavaco e Girão, para efeitos de contratação mas ele só falou no meu pai!
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César das Neves26 relativamente aos incumbentes, que eram muito distantes
entre si, para não dizer rivais. Das respetivas apresentações resulta que a
distância aumentou tanto que a rivalidade desapareceu.
Relativamente ao Quelhas, porém, o testemunho dos historiadores do
pensamento económico é que a distância relativamente aos novos actores
evanesceu nos anos 80, como revelaria a participação silenciosa de Pinto
Barbosa na comemoração do cinquentenário da publicação da Teoria Geral,
organizada por Francisco Pereira de Moura (1925-98), o grande pedagogo do
Quelhas. Por sinal coube-me comentar o trabalho dele: aí avancei a crítica à
macro de economia fechada - que deu o título ao relato desta workshop - e
defendi a abordagem dos novos actores universitários27.
O incontornável “Professor pai”
Vem a propósito citar aqui o enorme livro de estudos em homenagem
ao saudoso “Professor pai”, como fiz na conclusão do workshop, para
relativizar a diferença entre incumbentes e novos actores, sem dela perder o
simbolismo. Trata-se de um Festschrift único, com menos de mil páginas
(delgado pois pelos padrões exuberantes da universidade clássica), publicado
pela UNL em 1989. Os organizadores eram oito, dos próprios Sousa e Reis,
diretores sucessivos da Faculdade, a Moura, Jacinto e Constâncio, do
Quelhas, além de Teixeira Ribeiro, confrade da 6ª secção e incumbente de
26

Ambos alumni do mestrado da Nova. Em 1988, orientei o doutoramento em economia do
desenvolvimento na Católica do João Luís, o qual foi sujeito a uma arguição vigorosa de Alfredo de Sousa, e teve
direito a notícia no Independente. Também foi meu fiel co-regente de teoria do desenvolvimento na UCP.
27
"O ensino da Teoria Geral no ISCEF/ISE", in Cinquentenário da Teoria Geral de Keynes, Lisboa: Instituto
Superior de Economia, 1986, pp. 86-90. O que segue adiante no texto faz eco a uma lembrança que JLC
descartou do texto publicado, mas que vale a pena citar porquando manifesta com a devida modéstia, o orgulho
de ter estado associado ao evento, não tendo ainda feito o doutoramento e que “o Jorge participou como
comentador iconoclasta nessa sessão. Participou também Sousa Franco e participaram outras pessoas de outras
Faculdades de Economia e foi um momento para no fundo, celebrando Keynes, de alguma forma celebrar o
regresso a uma normalidade que, já nesse período dos anos 80, começava a figurar no ISCEF”. Foi também o
momento em que “Barbosa regressou ao ISEG depois de ter estado afastado durante uns anos. Foi um momento
simbólico, não falou mas esteve lá presente nessa sessão”, o que considerou gratificante.
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Coimbra28. Significativamente intitulado Nova Economia Portuguesa, foi
gerido por Sousa que mandava trabalhar, sobretudo Beleza e eu próprio
(depois víamos quem e como). Moura deu origem ao único incidente de
percurso do projecto, que é revelador29: quando soube do titulo disse “não
aceito porque nova economia portuguesa somos nós”. Não cabia ao próprio
homenageado resolver o problema, até por causa do modo como fora
afastado, partido para o Banco de Pagamentos Internacionais e regressado
para a Nova. Nem Jacinto se meteu mas Sousa, que não era a pessoa mais
subtil a negociar, convenceu Moura que falar de Nova Economia Portuguesa
em 1989 não afrontava a “nova economia” do pós-guerra…
Por fim uma referência à discussant at large. Ao ultrapassar a diferença
entre novos actores e incumbentes ainda antes de ter ouvido estes últimos,
foi na linha de focar a abordagem económica supostamente comum, sem
todavia revelar indiferença pelas várias escolas de pensamento. Ora a
tradição da economia radical americana vai nesse sentido: já este ano, deime conta da existência do projeto Core de ensino da economia30.

28

Contribuiram os dois amigos com prémio Nobel, alguns atuais sócios da 6ª secção e economistas do Banco
de Portugal mas nem Cavaco Silva, que era Primeiro-ministro, nem Silva Lopes, nem Teodora Cardoso. Quanto a
Constâncio, foi o único dos organizadores a não contribuir. Ver mais em NSBEWP nº 577.
29
Moura escreveu o segundo capítulo, logo a seguir a Tobin, sobre o ensino da economia no primeiro ano da
universidade e defende que se comece pela teoria do desenvolvimento, fazendo um rasgado elogio ao livro de
1977 de Todaro. Esta singularidade foi notada por Bastien e Cardoso, este ao ponto deste falar de “paixão” pelo
Yalie! A esse respeito, amigo antigo de Sousa confiou-me que Moura só por acaso não teria aceite ser ministro
da economia de Salazar em vez de Luis Teixeira Pinto! Registo porque confirma a complexidade cidadã dos
católicos progressistas na altura e nem destoa sequer do relato de Cravinho. Mais, em Nove Ensaio na Tradição
de Jorge Borges de Macedo, 2009, p.17, registo a gratidão de meu pai (que também escreveu no Festschrift
Barbosa) sentia para com o seu antigo professor no Quelhas, por, em 1964, ter convencido a Associação
Industrial Portuguesa, onde era consultor, a publicar a tese de doutoramento na Faculdade de Letras.
30
http://www.core-econ.org citado em Samuel Bowles, “How to fix university economics courses”, Financial
Times 17/1/18 que, além de Friedman e Keynes, quer misturar Coase, Hayek, Marx e Simon (primeiro e último
prémios Nobel não incluídos na lista de MFB p. 127). Autor de The Moral Economy: Why Good Incentives are No
Substitute for Good Citizens, 2016, Bowles apela à “long tradition of scepticism about the power of self-interest
that reaches back as far as Aristotle and, passing through Rousseau, takes its contemporary form with thinkers
such as Kenneth Arrow and Albert Hirschman”, segundo a recensão de Robert Armstrong no FT 19/9/16.
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Parte 1 Novos Actores
Gestão Macroeconómica em Tempo de Crise: O Banco de Portugal
no pós-25 Abril
Teodora Cardoso
Muito Obrigada. Eu devo dizer duas coisas: primeiro, tive muito pouco
tempo para preparar isto, que estamos em tempo de Orçamento de Estado;
segundo, não faço e nunca fiz nem ensino nem investigação. O meu trabalho
foi sempre de aplicação, em circunstâncias em que eram muito difíceis, e em
que houve uma preocupação muito forte de ter uma base teórica e coerente
para o que se fazia em termos de política económica.
Estive envolvida nisto logo a seguir ao 25 de Abril, quando ninguém
pensava verdadeiramente no que quer que seja mas em toda a discussão
interna se manifestava, pelo menos indirectamente, a influência de uma
fortíssima intervenção do Estado, muito para além daquilo que Keynes
alguma vez teria imaginado. O próprio Keynesianismo estava em crise,
porque estávamos na fase da estagflação, na fase que se seguiu ao colapso
de Bretton Woods e fazia parte da crise internacional. Nós escolhemos
realmente uma oportunidade única: fazer a revolução no meio de uma
fortíssima crise internacional!
Era pouca a matéria prima de que dispúnhamos para começar a pensar
nas coisas quando o Prof. Jacinto Nunes ficou a dirigir o Banco logo a seguir
ao 25 de Abril. No pequeno resumo reproduzido abaixo, saliento uma fonte
que era na altura absolutamente essencial para nós, a situação diária do
Banco, com informação preciosa, para já porque era diária, no tempo em que
todas as estatísticas, contas nacionais, balanças de pagamento, etc. eram
anuais e estavam bastante atrasadas. Ou seja, no final de 1974 não se sabia
ainda nada sobre balança de pagamentos em 1973 quando as coisas tinham
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começado a mudar, mas a situação diária dizia-nos dizia-nos desde logo que
os depósitos estavam a fugir dos bancos, que a circulação monetária estava a
cair espectacularmente, as reservas legais dos bancos estavam a
desaparecer, tal como os excedentes e as próprias reservas cambiais. O
crédito ao Estado estava completamente fora de controle, portanto, o Banco
comprava títulos para todos os bancos estarem providos de liquidez e
poderem satisfazer a saída de depósitos. Nunca houve intenção de limitar
levantamentos: teria sido um desastre absoluto se a confiança nos bancos,
que já era pouca nessa altura, tivesse desaparecido. O Banco concedia pois
crédito aos bancos, mas também tinha de conceder crédito ao Estado.
Entretanto milhões de reservas cambiais iam desaparecendo e aí é que
estava o problema, porque o banco fabricava escudos, não fabricava dólares.
As reservas cambiais tinham duas partes, ouro e divisas. Estas
desapareceram em menos de um ano e já a meio de 1974 se percebia o
ritmo, e portanto que era necessário tomar medidas, o que aconteceu.
Quando chegou ao Banco no final de 1975, o Dr. Silva Lopes agarrou todas as
parcelas do problema e procurou criar um sistema coerente para o resolver.
Esse sistema coerente foi basicamente concebido por Rudiger Dornbusch,
que veio com a primeira equipa do MIT que esteve em Portugal durante
cerca de um mês. Muito rapidamente, e com a experiência que ele já tinha
de outras situações, percebeu como é que as coisas funcionavam. Tratava-se
de partir do que era a restrição a que o país não podia eximir-se, e essa era a
restrição cambial, quer dizer, nós podíamos querer evitar o que agora se
chamaria austeridade (nessa altura não se usava o termo), só que
austeridade em escudos era uma coisa, austeridade em moeda estrangeira
era outra! Nós estávamos no meio de uma crise internacional onde os preços
tinham subido, as remessas de emigrantes tinham caído, e demo-nos ao luxo
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de ter uma enormíssima perda de competitividade porque aumentámos os
salários e reduzimos a produtividade.
O sistema foi depois desenvolvido e posto em prática por nós, mas
Dornbusch tinha pensado em tudo e viria algum tempo depois a publicar o
Open Economy Macroeconomics - que nós começámos a aplicar antes de ele
ter sido finalizado. Ou seja, para mim o problema era este: o nosso
instrumento era uma taxa de desvalorização mensal que era pré-anunciada e
que procurava exactamente equilibrar os aumentos dos custos em escudos
com os aumentos em moeda estrangeira, permitir que exportações se
mantivessem razoavelmente competitivas, mas para a desvalorização da taxa
de câmbio tinha que haver um aumento das taxas de juro senão punha-se o
dinheiro todo lá fora - mesmo com o controle dos capitais que existia. De
facto, tentou-se tudo, era quase contingentar importações, criar sobretaxas,
agravar as regras de licenciamento, tomaram-se todas as medidas
administrativas mas foram absolutamente marginais: foi necessário subir a
taxa de juro de uma forma compatível com a desvalorização do escudo que
era pré-anunciada – embora se tenha aumentado menos do que isso porque
entretanto se impuseram limites ao crédito. Portanto estes vários
instrumentos, todos trabalhados em conjunto, permitiram manter o sistema
a funcionar até aderirmos à União Europeia.
Das muitas preocupações que eu sei, como as eleições legislativas, etc., a
mais importantes foi a de ter estatísticas compatíveis. Como manda Keynes,
as estatísticas macroeconómicas existiam mas não eram conciliáveis umas
com as outras, portanto foi necessário criar estatísticas monetárias, balanças
de pagamento, estatísticas de finanças públicas que nunca conseguimos
(ainda hoje não estão à altura!). Foi assim preciso criar uma panóplia de
estatísticas macroeconómicas que serviram de base a todo este sistema.
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O sistema funcionou, mas com o grande problema de ser um sistema
administrado. Era inevitável, a taxa de câmbio era administrada, a taxa de
juro era administrada, os limites de crédito eram administrados. Isto significa
que, independentemente do sistema em si mesmo ser internamente
coerente, era sujeito a pressões que todos conhecemos. Há sempre
tendência para aliviar a pressão quando as coisas correm bem, e aí ter outra
crise. Esse foi o grande problema do sistema que nada deveu a Keynes mas
nos permitiu sair desta situação sem termos caído naquilo que era o perigo
evidente nessa altura, a América Latina. Portugal esteve muito perto de cair
numa situação latino-americana de hiper-inflação e crises continuadas, e isso
conseguimos evitá-lo, e criar condições de prosperar e aderir à União
Europeia.
RESUMO:
· O que, na imediata sequência do 25 de Abril, nos dizia a “situação diária”
(SD) do Banco de Portugal:
o Com respeito ao sistema bancário:
§ Aumento vertiginoso da circulação monetária
§ Esgotamento das reservas dos bancos comerciais (incumprimento dos
rácios de reservas legais)
(indicadores da fuga de depósitos e de uma violenta crise de liquidez).
o Com respeito aos equilíbrios macroeconómicos:
§ Aumento do crédito ao sector público
§ Redução das reservas cambiais.
· A resposta imediata à situação do sistema bancário foi um “quantitative
easing” avant la lettre, através do aumento do financiamento do Estado e
dos bancos.
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· Problema: o Banco podia emitir escudos, mas não divisas. O ritmo de
perda de reservas exigia medidas rápidas que supunham um modelo de
interpretação macroeconómica. De facto, medidas puramente
legislativas, dirigidas a controlar diretamente os problemas, ou seriam
contraproducentes ou abalariam ainda mais a confiança nos bancos e no
país, agravando a situação (por exemplo, restringir os levantamentos ou a
venda de divisas)
· No regime anterior, esse modelo assentava no controlo rigoroso das
contas públicas e no controlo – menos rigoroso e cada vez menos
eficiente – dos rendimentos via sistema corporativo
· Excluídos estes, restava um modelo de base keynesiana que supunha:
o Uma base de dados macroeconómicos coerentes, abrangendo
§ Contas nacionais
§ Contas públicas
§ Contas externas
§ Contas financeiras
assentes nos mesmos critérios e suficientemente frequentes e
atualizadas.
o A ativação de instrumentos de gestão da política monetária que, no
regime e no enquadramento externo anteriores, só eram usados muito
ocasionalmente e em pequena escala:
§ Taxa de juro
§ Taxa de câmbio
§ Instrumentos de controlo quantitativo da liquidez bancária ou do crédito
bancário
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§ Instituição de um mercado monetário interbancário
§

Instrumentos de gestão do crédito ao sector público (o recurso a este era
objeto de decisão pelo Ministério das Finanças e o seu financiamento era
quase exclusivamente monetária)

A montagem de tudo isto foi a prioridade do Banco de Portugal nos anos
que se seguiram ao 25 de Abril. Mas, ao mesmo tempo que se iam criando
estes instrumentos – e também como base para os criar – era necessário
interpretar o que estava a passar-se, não só em Portugal, mas também na
economia internacional. Aí o modelo keynesiano estava em profunda
evolução, confrontado com o fenómeno novo da estagflação e com as
implicações do colapso do sistema de Bretton Woods em 1971. Este iria
levar ao desenvolvimento da macroeconomia em economia aberta que
proporcionou a base para o modelo de controlo monetário aplicado pelo
Banco de Portugal a partir de 1977. Em linhas gerais, este partia da restrição
fundamental que a economia defrontava: o financiamento externo, num
período em que o saldo da balança corrente com o exterior se deteriorava
rapidamente, tanto por razões externas (aumento do preço do petróleo e
das matérias-primas, quebra das remessas de emigrantes), como internas
(aumento dos salários reais, quebra da produtividade) e em que o país não
dispunha de acesso a financiamento de mercado. Face à ineficácia de
medidas de controlo administrativo (sobretaxa e contingentação de
importações, reforço do licenciamento, etc.), restava a “keynesiana”
desvalorização cambial. Esta, por seu turno, exigia a elevação das taxas de
juro, complementada pelo controlo quantitativo do crédito (necessária para
impedir uma espiral desvalorização/ taxas de juro/crédito/fugas de capitais).
Este modelo de gestão, cuja conceção inicial se deveu a Dornbusch, esteve
em prática até à integração na UE. Tinha a seu favor a coerência
macroeconómica em que se baseava, apenas contrariada pela
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discricionariedade administrativa que lhe era inerente. Esta era, contudo,
inevitável num período caraterizado pela enorme instabilidade que os
mercados financeiros atravessavam, ao mesmo tempo que Portugal não
dispunha ainda nem da estabilidade política nem das infraestruturas
institucionais necessárias ao funcionamento de um sistema mais assente nos
mecanismos de mercado.
Saldo de transações correntes
% do PIB
2
2016

2014

2012

2010

2008

2006

2004

2002

2000

1998

1996

1994

1992

1990

1988

1986

1984

1982

1980

1978

1976

1974

1972

-2

1970

0

-4
-6
-8
-10
-12
-14
-16
-18

Fonte: AMECO, maio 2017.

A Macroeconomia nos cursos de Economia da Universidade Católica
em Lisboa
Isabel Horta Correia e João César das Neves
1- Introdução
A Macroeconomia foi, como se sabe, uma das áreas teóricas da ciência
económica em maior turbulência no século XX. Se a investigação evoluía
rapidamente, o ensino superior da área tinha de se esforçar por se manter a
par, para não ficar obsoleto, mas sem entrar em experiência ou debates
espúrios. A tarefa não foi nada fácil.
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O objetivo deste texto é simplesmente apresentar alguma informação
genérica acerca deste tema, num caso concreto particular, sem entrar em
análises e discussões. Trata-se assim de um levantamento prévio da situação,
meramente descritivo, para permitir posteriormente estudos mais
detalhados e aprofundados.
O tema concreto é a evolução da fileira de disciplinas da área de
Macroeconomia nas licenciaturas e mestrados em Economia na Universidade
Católica Portuguesa em Lisboa. Não são considerados outros programas da
mesma escola, nomeadamente na área de gestão, nem o trabalho, também
relevante, realizado noutros polos da Universidade, nomeadamente em,
Braga, Porto e Beiras. Este estudo reduziu-se assim a Lisboa, na faculdade
que se chamou de Ciências Humanas de 1972 a 1989, altura em que, por
divisão daquela escola, os cursos em análise passaram para a recémconstituída Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais, desde 2010
Católica Lisbon School of Business and Economics. O período de análise
começa em 1972, com o início da primeira licenciatura da área, e termina no
ano letivo de 2017/18.
Este estudo teve como fontes principais os documentos de distribuição do
serviço docente, obtidos nos arquivos da Universidade. Estes dados, por
vezes omissos e contraditórios, foram depois completados por outras
informações académicas e entrevistas a antigos alunos e professores.
A informação que compõe este estudo pode ser dividida em três partes,
que compõem as suas três secções. Primeiro, e mais relevante, a evolução da
estrutura curricular, considerando as várias arrumações letivas ao longo da
transformação das licenciaturas e mestrado. Na secção 2 serão considerados
os principais docentes da área, que marcaram indelevelmente esse ensino. A
secção final descreve brevemente os grandes manuais que foram usados nas
cadeiras do segundo ano, quando os alunos eram confrontados com os
primeiros cursos de Macroeconomia.
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2- Evolução da fileira de Macroeconomia
Nos primeiros 45 anos da Universidade Católica de Lisboa, é possível
dividir em seis grandes períodos a evolução do ensino dos temas de
Macroeconomia nos cursos superiores da área de Economia. O primeiro
agrega as três licenciaturas iniciais, de 1972-77 a 1974-79, onde se registou
alguma volatilidade curricular e de docentes. Tudo estabilizou a partir do 4º
curso (1975-80), mantendo-se durante cerca de dez anos, naquilo que se
pode considerar a primeira estrutura letiva duradoura de Macroeconomia
na Católica de Lisboa. Uma terceira fase nasceu com a introdução de
cadeiras optativas a partir do curso que iniciou no ano 1985/86, numa
disposição que durou doze cursos. A mudança seguinte surgiu com o
encurtamento da licenciatura para 4 anos, lançada a partir do ano de
1997/98. A Reforma de Bolonha foi introduzida no 35º curso (2006-09) e
manteve o mesmo quadro até à revisão curricular realizada em 2015, a qual
gerou nova situação, que ainda se encontra em vigor. Esta periodização,
assumidamente simplista, esquece algumas perturbações31, mas representa
a linha geral do cursos, pelo que será usada.
a) A fileira nos três primeiros cursos: 1972-77 a 1974-79
O primeiro curso, 1972-1977, apresentou no 1º ano uma cadeira anual de
Economia, que naturalmente abordou também tópicos de Macroeconomia.
No 1º semestre do 2º ano surgia a cadeira de Finanças e no 1º semestre do
3º ano Desenvolvimento económico abordavam aspetos pontuais da mesma
área. No 4º ano existia uma cadeira de Moeda e Bancos no 2º semestre, e no
5º ano as cadeiras de Política Monetária e Economia Pública no 1º semestre
e de Política Financeira no 2º semestre completavam o panorama. Esta é a
estrutura-base que será ligeiramente adaptada nos cursos seguintes.
31

Dessas, a perturbação mais influente, que o presente texto descura, é a criação do «ano
propedêutico», futuro 12º ano. A Universidade lecionou este ano preparatório de entrada na universidade
de 1977 a 1980, o que implicou nesses anos duas coortes diferentes de alunos, aqueles que tinham feito o
ano propedêutico na Faculdade e aqueles que entraram diretamente para o 1º ano.

25

No segundo curso, 1973-78, além de alguns ajustes na arrumação
semestral das cadeiras, a única diferença substantiva é substituição da
Finanças no 2º ano por uma nova cadeira de Finanças Públicas no 3º ano,
que se revelará das mais duradouras na fileira de Macroeconomia. O terceiro
curso, 1974-79 apresenta mudanças mais profundas. A cadeira de Economia,
que fora anual no 1º ano, foi dividida em duas semestrais, Introdução à
Economia e Métodos Quantitativos de Análise Macroeconómica,
naturalmente concentrando nesta segunda a lecionação dos temas
macroeconómicos. No 2º semestre do 2º ano surgiu uma cadeira nova de
Análise Económica II, que mantinha com Análise Económica I no 1º semestre
a mesma dicotomia micro/macro do 1º ano. Estava pronta a organização de
quatro cadeiras, duas de Introdução no 1º ano e duas de teoria básica no 2º,
que seria adotada desde então. No 4º ano era criada uma nova cadeira
semestral de Políticas de Desenvolvimento, que reforçava a cadeira de
Desenvolvimento económico, que se mantinha no 3º ano.
b) A primeira estabilização: 1975-80 a 1984-89
Como se disse, foi no quarto curso que esta evolução estabilizou, criando
uma estrutura que, apesar de alguns ligeiros ajustamentos cronológicos, se
manteria mais de dez anos. As duas grandes diferenças face ao curso anterior
é o surgimento da nova cadeira de Contas Nacionais, inicialmente colocada
no 2º semestre do 3º ano, e a substituição da cadeira de Desenvolvimento
económico por Teoria do Crescimento, uma troca que, como veremos, vai ser
invertida e revertida várias vezes nas décadas seguintes.
Durante o período subsequente de dez anos existiram poucas novidades
significativas. Uma delas é a estabilização dos nomes de Introdução à
Economia I e Introdução à Economia II para as cadeiras do 1º ano e de
Microeconomia e Macroeconomia no 1º ano. Além disso surgia no 5º ano
uma nova semestral, Economia Monetária Internacional.
c) A primeira estrutura com cadeiras optativas: 1985-90 a 1996-01
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A adoção, a partir do curso que começou em 1985/86, de uma orientação
com cadeiras nucleares obrigatórias, coadjuvadas por várias optativas,
enriqueceu muito as várias fileiras, e teve também impactos significativos
nesta aqui considerada.
Os programas obrigatórios, neste campo da Macroeconomia, foram
Introdução à Economia I e Introdução à Economia II no 1º ano,
Macroeconomia I no 2º semestre do 2º ano, Finanças Públicas e Moeda e
Bancos, cada uma nos dois semestres do 3º ano, Contas Nacionais e
Desenvolvimento económico (que regressa com este nome, eliminando
Teoria do Crescimento) no 1º semestre do 4º ano e Macroeconomia II no 2º
semestre do 4º ano. No 5º ano, as cadeiras optativas eram Economia
Monetária (substituindo Política Monetária, que existira desde o princípio da
licenciatura), Economia Pública, Economia Monetária Internacional e Tópicos
de Macroeconomia. Estes quatro cursos, como todas as optativas, nem
sempre estavam disponíveis no curriculum, mas nestes casos pode dizer-se
que eram em geral oferecidas.
d) A redução para cursos de quatro anos: 1997-01 a 2005-09
Foi a partir de 1997/98 que a faculdade, na sequência de outras escolas de
referência, decidiu reduzir as suas licenciaturas para quatro anos letivos. Isso
exigiu ajustamentos importantes, mas que, como se verá, não afetaram
muito a fileira de Macroeconomia. Os novos programas obrigatórios
mantiveram-se nos dois primeiros anos. No 3º ano Finanças Públicas
desapareceu, sendo substituída por Economia Pública, que passou de
optativa a obrigatória, e Moeda e Bancos mudou de nome para Moeda e
Mercados Financeiros. O 4º ano tinha apenas uma cadeira obrigatória desta
fileira, Crescimento Económico, e seis optativas: as antigas Contas Nacionais
(agora optativa), Economia Monetária, Economia Monetária Internacional e
Tópicos de Macroeconomia, e duas novas Economia Pública II e Política
Económica e Financeira.
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e) O primeiro regime de Bolonha: 2006-09 a 2014-17
A European Higher Education Area, que foi lançada pela Declaração de
Bolonha de 1999, implicou mudanças importantes nos cursos superiores dos
países signatários. A Faculdade, depois de cuidadoso estudo, adotou a partir
do ano letivo de 2006/07 o sistema geral de 3 anos (licenciatura) + 2 anos
(mestrado) nos dois primeiros ciclos de ensino superior. Assim foi nesse ano
que nasceram os Masters of Science, corporizando o referido 2º ciclo. Para a
análise continuar comparável, o presente texto analisará a fileira
conjuntamente nos dois ciclos.
A nova licenciatura de 3 anos manteve os dois primeiros anos anteriores,
com Introdução à Economia I e Introdução à Economia II no 1º ano,
Macroeconomia I no 2º semestre do 2º ano, todas naturalmente
obrigatórias. No 3º ano existiam como obrigatórias Macroeconomia II,
Economia Pública e Moeda e Instituições Financeiras. Como cadeiras
optativas e de mestrado surgiam Advanced Macroeconomics, International
Money and Finance e Globalization and Growth. Assim desapareciam Contas
Nacionais, Economia Monetária e Economia Pública II e Política Económica e
Financeira. Logo em 2008/09 a cadeira de Advanced Macroeconomics, que
inicialmente era optativa, ao contrário de Advanced Microeconomics, passou
a obrigatória no mestrado.
f) O regime atual: 2015-18 a …
A última revisão curricular verificou-se a partir do ano lectivo de 2015/16.
As mudanças na fileira de Macroeconomia foram poucas e, em geral, de
aumento. Macroeconomia II foi substituída por Macroeconomia em
Economia Aberta e Moeda e Instituições Financeiras passou do 3º ano da
licenciatura para o 2º. Surgiram duas novas optativas no mestrado
Macrodynamics e Macroeconomic Policy.
Como se disse, esta breve descrição passou por cima de alguns outros
pormenores de mudança, inevitáveis em 45 anos de trabalho universitário.
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No entanto as páginas anteriores descrevem o essencial da evolução. O tom
geral é, sem dúvida, de continuidade. Comparando os últimos anos com os
primeiros, nota-se bastantes semelhanças. Existiram naturalmente grandes
alterações nos tópicos e métodos de ensino, mas as grandes áreas,
arrumadas em cadeiras, mudaram mais de aspeto que de substância.
3- Os grandes professores da fileira de Macroeconomia
Naturalmente que, ao longo de 45 anos, mesmo se nos centrarmos apenas
num tópico particular como é a Macroeconomia, a lista de docentes que
passam por uma universidade é enorme. Seria impossível ser exaustivo num
texto desta dimensão. Mas existe um punhado de nomes que merecem
indiscutível referência, constituindo os verdadeiros pilares da área na
Faculdade. Sem desprimor para os demais, serão esses os nomeados
adiante.
Dois professores dominam indiscutivelmente os primeiros anos da
licenciatura: Alfredo de Sousa e Aníbal Cavaco Silva. Estes dois catedráticos
devem ser considerados os verdadeiros fundadores da Macroeconomia na
Católica de Lisboa, não apenas pela lecionação que asseguraram, mas
também porque grande parte dos seus sucessores, como se verá, foram
também seus discípulos directos.
Alfredo António de Sousa (1931 - 1994) foi professor da cadeira anual
introdutória de Economia nos dois primeiros cursos, passando depois para
Análise Económica II de 1974 a 1976. Em seguida centrou-se em Teoria do
Crescimento, que lecionou de 1977 a 1982. Depois de regressado de uma
sabática, encarregou-se das duas cadeiras de Introdução à Economia de 1984
a 1988.
Aníbal António Cavaco Silva (1939 - …) centrou-se mais nas cadeiras de
política económica dos últimos anos da licenciatura. Assim nos primeiros
cursos foi professor de Finanças Públicas (1975 e 1977), Política Financeira
(1976 a 1979) e Economia Pública (1976 a 1979). Interrompendo a lecionação
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devido a cargos ministeriais, voltou a Política Financeira nos períodos de
1981 a 1985 e 1996 a 2005 e Economia Pública em 1982 a 1985; 2001 a 2005.
Só existem mais dois nomes, a esta nível de influência, que vieram de fora
da Católica, pois todos os seguintes, sendo licenciados na casa, provém da
cepa que estes quatro lançaram. Trata-se de António e Manuel Pinto
Barbosa. Ambos chegaram à universidade em 1976, a tempo de
influenciarem o quinto curso e seguintes, mas traziam consigo os manuais
americanos, que revolucionaram este ensino.
Manuel Soares Pinto Barbosa (1944 - …) foi na faculdade sobretudo
professor de Economia Internacional, fora da fileira de Macroeconomia. Mas
neste campo teve um papel central, ao reger as cadeiras de Análise
Económica II de 1976 a 1979, mudando decisivamente o ensino da
Macroeconomia e. mais tarde, da cadeira de Macroeconomia II de 1984 a
1989.
Aquilo que Manuel Pinto Barbosa fez às bases da teoria macroeconómica,
António Soares Pinto Barbosa (1944 - …) fez às Finanças Públicas. Lecionou a
cadeira de 1978 e 1979 e 1981 a 1995, sendo ainda anos responsável pela
cadeira de Macroeconomia do 2º ano do curso de Administração e Gestão de
Empresas.
Como se disse, à medida que os anos avançavam, eram professores
licenciados na própria escola que iam ocupando as várias cadeiras, num
corpo docente que se mostrou como o mais duradouro do primeiro meio
século da escola. Desde meados dos anos 1980 até à atualidade, estes nomes
têm sido docentes de sucessivas gerações de alunos. Nas cadeiras da fileira
de Macroeconomia, alguns destacam-se.
Isabel Horta Correia (1957 - …) regeu Macroeconomia I de 1994 a 2014,
regressando em 2018, e as cadeiras de Crescimento económico desde 1999
até à atualidade. Leonor Modesto (1958 - …) ocupou-se de Macroeconomia II
de 1987 a 1994 e Tópicos de Macroeconomia (1994 a 2003). Foi substituída
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na primeira cadeira por Pedro Teles (1963 - …) após 1994 até hoje, que
também tem sido professor de Economia Monetária Internacional desde
1993. A este primeiro grupo de professores, que tem assegurado o tronco
principal de teoria macroeconómica, é preciso acrescentar mais dois: Teresa
Lloyd Braga (1959 - …) assegurou a cadeira de Macroeconomia I no mestrado
de 2004 a 2005 e desde 2007 tem regido Advanced Macroeconomics, em
parceria com Catarina Reis (1977 - …).
Outras áreas de Macroeconomia tiveram também alguns professores
marcantes. Ana Canhoto (1956 - …), que fora assistente do professor Cavaco
Silva, assegurou as regências nas suas ausências. Assim, lecionou Economia
Pública em 1980 e 1981 e de 1986 a 1994, e depois Moeda e Instituições
Financeiras de 1999 a 2016. Merecem ainda referência aqui Miguel Gouveia
(1962 - …) e Manuel Leite Monteiro (1961 - …), que ensinaram Economia
Pública I e II, em alternância e por vezes em simultâneo, desde 1988. Mas é
importante referir aqui que estes dois últimos cursos, talvez dos mais
plásticos da fileira, nem sempre devem ser considerados Macroeconomia,
muitas vezes lidando com temas claramente microeconómicos.
4- Os grandes manuais da fileira de Macroeconomia
Finalmente, para se conseguir avaliar o conteúdo dos cursos, uma das
formas mais eficazes é considerar os manuais utilizados. Evidentemente que
neste texto não é possível entrar no detalhe, mas mostra-se interessante
considerar os grandes marcos. Apenas serão mencionados os livros utilizados
na cadeira de Análise Económica II/Macroeconomia, a primeira que discute o
modelo base da fileira.
Pode dizer-se que o primeiro manual que apresentou aos alunos da
Católica o modelo keynesiano foi: Cavaco Silva, A. (1976) Política Orçamental
e Estabilização Económica, Clássica Editora. De facto, nos cursos iniciais,
apenas nas cadeiras finais de política económica era analisado em detalhe a
operação dessa estrutura intelectual. Mais tarde o volume foi substituído por
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Cavaco Silva, A. (1982) Finanças Públicas e Política Macroeconómica,
Universidade Nova de Lisboa (2ª edição, 1992).
O ensino mudou claramente a partir do quinto curso 1976-81, com a
introdução desse modelo logo no 2º ano, e através dos manuais americanos.
O primeiro desses livros foi Branson, William (1972) Macroeconomics. Theory
and Policy, Harper International (2nd ed. 1979; 3rd ed. 1989). A tradução, feita
pela Fundação Calouste Gulbenkian em 1986 (Macroeconomia - Teoria e
Política, 2ª ed. 2001), popularizaria ainda mais a obra em Portugal.
Para além deste, aliás ainda mais utilizado que ele em anos posteriores,
está o clássico Dornbusch, R. and S. Fischer (1978) Macroeconomics, 1st ed.
McGraw-Hill, (12th ed. 2013), frequentemente coadjuvado por Gordon, R
(1978) Macroeconomics, 1st ed. Little & Brown (12th ed. 2012), que teve
grande utilização.
Um dos problemas mais complexos que o ensino da Macroeconomia
sofreu nestas décadas foi a chamava «revolução novo-clássica», que
pretendeu substituir o modelo keynesiano tradicional por uma abordagem
de equilíbrio geral walrasiano. Neste campo, a faculdade foi mesmo pioneira
em Portugal, sobretudo através da organização da conferência Real Business
Cycles, em Lisboa de 16-18 de Junho de 1986, onde participaram nomes
maiores da área, como os futuros prémio Nobel Thomas J. Sargent (1943- …),
Finn E. Kydland (1943- …) e Edward C. Prescott (1940-…), e autores decisivos
como Charles I. Plosser (1948-…), Robert G. King (1951-…) e Sérgio Rebelo
(1959- ).
No ensino de licenciatura a mudança foi mais lenta, mas também se
realizou. Isso vê-se quando os manuais atrás referidos foram, a partir de
1990, substituídos por Barro, R. (1984) Macroeconomics, John Wiley & Sons,
mais tarde evoluindo para a versão europeia: Barro, R e V. Grilli (1994)
European Macroeconomics, MacMillan. A partir de 2003 o manual utilizado
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para introduzir os alunos à Macroeconomia tem sido Williamson, S. (2001)
Macroeconomics, Addison Wesley, Boston USA, (6th ed, 2017).
Deste modo despretensioso se esboços as grandes linhas do ensino dos
vários ramos da Macroeconomia nos cursos de licenciatura e mestrado em
Economia na Universidade Católica em Lisboa. Trata-se de uma pequena
experiência, mas sem dúvida marcante. Este levantamento factual exige
estudo mais aprofundado, que ficará para esforços posteriores.

Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa
Ensino e prática: Alfredo de Sousa e “Quatro Ases”
Jorge Braga de Macedo
Muito obrigado. Pedia ao decano para me controlar. É que se, como a
Isabel disse logo no início, parece impossível duas pessoas falar da Católica,
que dizer da minha tarefa que é de falar da Faculdade de Economia, de
Alfredo de Sousa e de “Quatro Ases”! Felizmente, existe uma razão de
economia, que mencionei na introdução, para ter apresentado a prática da
Nova: não só escrevi sobre os cinco colegas e amigos como colaborei no
projecto de investigação que levou o nosso comentador João Rodrigues a
iniciar entrevistas aos doutorados nos Estados Unidos que lançaram a coluna
“A Mão Invisível” no Semanário32.
Os “Quatro Ases” foram Ministros das Finanças e Governadores entre
1965 e 199533. Poderia dizer que são todos diferentes, todos iguais
relativamente não só a Alfredo de Sousa mas também a Aníbal Cavaco Silva.
Ora, apesar da filiação partidária comum, só colaboraram na Comissão
Instaladora da nossa Faculdade e na revista Economia da Universidade
32

Entre os quais, além de Beleza e António Borges (1949-2013), se contam os sócios da secção filiados na
Nova SBE que intervieram no workshop. Ver “Modelo português da Nova Economia”, NSBEWP nº 612, 2017, p.
4-15; Alfredo de Sousa, pp. 208-210 e “Comentário” adiante no texto.
33
O primeiro título referia-se ao “bando dos quatro”, mas o decano, com sageza, advertiu que no chinês
havia várias senhoras e que a referência ao maoismo poderia chocar mais do falar de quatro ases...
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Católica34. Cavaco Silva foi convidado por Silva Lopes para o Banco de
Portugal, mas há quarenta anos Alfredo de Sousa teria mais influência nos
meios católicos progressistas e no meio empresarial. De facto, eram duas
pessoas muito diferentes, mas que se completavam. A influência de Sousa
vinha de estar fora da política mesmo enquanto deputado constituinte, a
influência de Cavaco estava na maneira de estar dentro estando fora, que é
uma coisa que nem toda a gente consegue35. Note-se ainda que Cavaco Silva,
depois de dirigir o DEEE, foi Ministro das Finanças, Primeiro-ministro e
Presidente da República, talvez caso único na União Europeia, mas não
Governador36.
Sousa representa a ligação íntima entre Católica e Nova que se verifica no
início dos anos 1970 e marcou a minha geração37. Aliás, o contexto
interdisciplinar em que a Academia olha para o seu passado na secção de
34

Como primeiro secretário executivo testemunhei o papel que teve a revista para criar um sentido do que
é que era a nova abordagem, e aí não era a Nova versus Católica, a revista não era inicialmente um house
journal, embora (infelizmente, na minha opinião) isso tenha acontecido e tenha levado ao seu desaparecimento.
35
Seja qual for a diferença nos percursos de Cavaco e Constâncio, são como ases vivos na ligação original ao
banco central depois de Abril e, dez anos depois, na circunstância decisiva de terem sido os únicos economistas
a liderar os dois principais partidos portugueses na mesma altura, conseguindo um acordo para, pasme-se,
reverter as nacionalizações da banca que tinham completamente fechado a economia em 1975.
Independentemente da controversa petite histoire sobre que partido teimou mais, era aparente a ” Ilógica do
Sistema Constitucional Português” (cf Centro de Estudos Fiscais, Estudos, vol. I, Comemoração do XX aniversário,
1983, pp. 213-237), especialmente da constituição fiscal, como argumento nos trabalhos citados na nota 46
abaixo. Tivemos outros dirigentes do Banco, até Governadores, sem particular apetência pelo Terreiro do Paço –
talvez até se tenha tornado a regra depois da criação do Banco Central Europa, na sequêmcia da assinatura do
Tratado de Maastricht durante a primeira presidência portuguesa, presidida por Cavaco Silva.
36
Vi Aníbal pela primeira vez na primavera de 1969, num colóquio do Banco Português do Atlântico, quando
preparava a minha primeira visita aos EUA para completar um trabalho sobre dívida externa portuguesa para a
cadeira de finanças da Faculdade de Direito de Lisboa (que Luís Máximo lembrou por no seu comentário).
Também fiz a recensão do seu livro de 1976, Política Orçamental e Estabilização Económica, no Diário de
Notícias, intitulando-o “Nos quarenta anos da revolução keynesiana”, agora passamos o octogésimo! Como
referido acima, o ponto era que dominava a macro de economia fechada.
37
Pela minha parte, fui contratado para a Católica, logo a seguir a ter sido desmobilizado, na Sala dos Passos
Perdidos do Parlamento Português, onde Alfredo de Sousa era deputado constituinte. O convite era irrecusável,
porque me dava a regência das cadeiras que mais me interessavam, Economia Internacional e Integração
Económica, com a expetativa de criação de um departamento de economia numa nova universidade. Lá
telefonei à minha mulher, que no Verão Quente tinha encontrado trabalho no Brasil, a voltar à pátria e assim foi
até hoje, posto que com interrupções. Ver Alfredo de Sousa, p. 204-5.
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economia, lembra Bourdieu, cujo “baile dos solteiros” é considerado
fundacional na questão da luta contra os silos, que, segundo Gillian Tett,
contribuíram fortemente para a crise financeira38.
Pela matéria dada, pela flexibilidade do curriculum e a adopção do sistema
de créditos comum nos Estados Unidos, a Católica e a Nova ameaçaram os
incumbentes, pelo efeito de demonstração das pessoas que lá estudaram nos
primeiros dez anos39. Na macro, colocavam-se na intersecção entre
macroeconomia e economia monetária internacional, ilustrada pelo
conhecido livro de Dornbusch, Open Economy Macroeconomics,
oportunamente citado por Teodora Cardoso. Muito antes de publicado, em
1981 (por sinal no mesmo ano do Simpósio de Estudos Keynesianos), já a
matéria circulava entre estudantes nos EUA, onde verdadeiramente aprendi
macroeconomia, não com Tobin ou Bill Brainard, que era economia fechada,
mas nos cursos de Harry Johnson ou Pentti Kouri, além de Carlos DiazAlejandro, que também dominava história e desenvolvimento económicos40.
Quando olhamos para a globalização e por tudo o que se passou desde
esse período, percebe-se que agora já não é preciso ser uma pequena
economia como a portuguesa para a abertura ser relevante, é para todos os
países, mesmo os maiores. Ou seja, a ideia de que há uma macro fechada,
será de interesse para a história do pensamento económico, mas não é
relevante quando se pretende aplicação de política. Foi, por força das
circunstâncias, adotada no Banco de Portugal, antes de entrar nas escolas
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The Silo Effect: The Peril of Expertise and the Promise of Breaking Down Barriers, Simon and Shuster, 2015,
cap. 2 “The Non-dancers: How anthropology can illuminate silos”, pp. 25-50. A referência de Bourdieu é Le bal des
célibataires, Editions du Seuil, 2002, citado na pag. 259 também na tradução inglesa embora o trabalho relevante
seja “Célibat et condition paysanne”, Études rurales, 1962 5-6, 1962, pp. 31-135.
39
Quanto à taxinomia dos cursos da Católica, trouxe-me muitas saudades porque me recordei do que era
estudar, ensinar e investigar economia numa situação de revolução, quer em Luanda quer em Lisboa, mas não a
poderei fazer aqui.
40
Ver acima nota 6. Escrevi sobre Kouri e Diaz em NSBEWP nº 612 e 613 respetivamente.
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que Sousa criou, mas ao mesmo tempo que os doutorandos nos Estados
Unidos a estudavam.
Estar a fazer a simulação com as matrizes de Leontief, onde o exterior é
um sector entre N com entradas e saídas, forçosamente linear, não se
consegue ver a taxa de câmbio senão como numerário. Ora Teodora indicou
que, dentro das inovações de política económica que nos evitaram o fado
argentino, sobressái a taxa de câmbio deslizante. Para a sua adopção em
1979, foi determinante a capacidade analítica de Dornbusch que convenceu
o FMI e os seus “jovens turcos”. Acompanhei o primeiro grupo de alunos de
doutoramento no MIT (além de Krugman e Beleza, incluía Jeff Frankel, Ray
Hill e Andy Abel) que trabalhava no Banco de Portugal desde o verão de
197641. Aliás, os dois sócios estrangeirados citados no início estiveram cá
juntos na comemoração do 30º aniversário da conferência da Fundação
Gulbenkian42.
O problema do desequilíbrio externo – que não é da Teoria Geral de
Keynes mas de outros trabalhos seus – era ignorado pelos macroeconomistas
keynesianos da escola tradicional, porque, como gracejava Tobin: “M para
mim é moeda, e não importações porque só consigo trabalhar com uma
variável M”43. Assim, a macro de economia aberta surge nos Estados Unidos
através de canadianos, como Mundell já citado acima e muitos outros, mas o
41

Esse grupo de alunos de doutoramento (que também incluía Krugman, Beleza e outros) trabalhava no
Banco de Portugal para produzir o modelo publicado no primeiro número da revista Economia onde por sinal fui
responsável por escrever o nome dele como Jefferson e não Jeffrey…
42
Organizada por Silva Lopes, Beleza, tendo Francesco Franco organizado o volume em 2008. Nessa ocasião
falei sobre “Economic Advice and Regime Change in Portugal”, depois escrevi, editei a intervenção de Krugman e
intercedi junto de Constâncio para ajudar a terminar Challenges Ahead for the Portuguese Economy, Lisboa: ICS,
pp. 201-229; 231-236; 53-68, respetivamente.
43
Por acaso, o primeiro trabalho de economia aberta que ele escreveu, em co-autoria comigo, “Análise
Macroeconómica de Curto Prazo com Flexibilidade Cambial: Uma Exposição” foi publicado na revista Economia
IV (1), Janeiro 1980 , referida acima no texto. O original está em Flexible Exchange Rates and the Balance of
Payments: Essays in Memory of Egon Sohmen, organizado por John S. Chipman e Charles P. Kindelberger, NorthHolland, 1980, de que existe separata como Cowles Foundation Paper 508 e que foi publicado de novo em James
Tobin, Essays in Economics, vol 3, Cambridge: MIT Press, 1982, pp. 464-487. Sei que foi muito utilizado no
programa de doutoramento em Yale durante a década de 1980.
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National Bureau of Economic Research, juntava em New York e Cambridge
pessoas de várias universidades de costa a costa daquele país gigantesco.
Havia programas de macro, flutuações e crescimento, mas o meu, dirigido
pelo saudoso Bill Branson, começou por se chamar International Studies44.
Por altura dos ditos ciclos económicos reais, dividiu-se entre International
Trade e International Finance and Macro (IFM), tendo este último sido
dirigido até 2017 por Jeff Frankel, do grupo do MIT. Por isso, embora não
estivesse a dar introdução à macro mas economia internacional na Católica e
na Nova, essa era a macro relevante!
As palestras de Silva Lopes e de Pinto Barbosa tratam de economia
monetária internacional, a criação do plano de Keynes em Bretton Woods, do
qual têm uma visão muito diferente. Silva Lopes pretende dizer que Keynes,
ao abandonar o ouro, está a ser moderno e progressista, enquanto que
Barbosa chama a atenção para a importância que tem o plano de Keynes,
que não foi aprovado em Bretton Woods, para a União Europeia de
Pagamentos, para um arranjo de pagamentos soviético que eu não tenho a
certeza de conseguir reproduzir, e para o plano Volker, que era
contemporâneo de um artigo que ele estava a escrever. Jacinto Nunes, já
pelo contrário, não aborda a questão da economia aberta na sua palestra.
Para ele é mais relevante a parte orçamental, que (sabemos bem e Teodora
Cardoso já recordou) é uma preocupação constante do banco central
português, por razões que também têm a ver com a natureza do nosso
Ministério das Finanças45. Então aí julgo de salientar a passagem por esta
44

Além do obituário “Oceano Branson”, Diário de Notícias, 25/09/06, escrevi outros textos reproduzidos em NSBEWP
nº 613, 2017, p. 13.
45
Demonstra-se que a complementaridade das reformas estruturais ajuda o crescimento em “Are complementary
reforms a ‘luxury’ in developing countries?” (com Joaquim Oliveira Martins e Bruno Rocha), Journal of Comparative
Economics 2014, vol. 42, issue 2, pp. 417-435 ao passo que a literatura usada em “Macroeconomic policy and institutions in
the transition towards EU membership” (com William Branson e Jurgen von Hagen), in Central Europe towards Monetary
Union: Macroeconomic Underpinnings and Financial Reputation, Ronald MacDonald e Rod Cross (orgs), Boston: Kluwer
Academic Publishers, 2001, pp. 5-30 revela que as instituições orçamentais dos países do sul eram piores do que as do
leste. Apliquei esta abordagem tantas vezes que parece demais: “As reformas não podem parar: regresso ao contributo
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academia de Pinto Barbosa, Jacinto Nunes e Silva Lopes porquanto Jacinto
Nunes serviu de fio condutor entre Governadores antes e depois da
Revolução, quando se chamaram pessoas de fora e se esboçou um triângulo
entre os três novos atores. E, portanto, quer Pinto Barbosa, quer Silva Lopes,
importaram pessoas dos Estados Unidos, que complementavam os que
haviam estudado no Reino Unido. Cavaco doutorou-se em York, Cadilhe,
Constâncio e uma série de outros foram com esse propósito para Inglaterra,
onde, paradoxalmente, a macroeconomia de economia aberta era menos
influente.
Poderia abundar na maneira como se dava macroeconomia nos dois sítios.
João Cravinho esteve em Yale, disso nunca direi mal, até porque a influência
dele em Eckaus permitiu que Silva Lopes trouxesse dos Estados Unidos o
grupo do MIT. Outra influência prática no mesmo sentido é Pinto Barbosa convencido, tal como seu amigo Mundell, da importância conjunto do ouro e
do dólar, quando Silva Lopes focava mais a divisa verde.
Miguel Beleza era filho de um colaborador de Pinto Barbosa e irmão de
uma colaboradora de Cavaco Silva, tinha uma relação filial com Alfredo de
Sousa e fraterna comigo e a minha mulher. Deu aulas, como todos nós, mas
no Banco de Portugal e no FMI foi a pessoa que melhor encarnou a nova
economia, por isso lhe chamei “modelo” (evocando o seu sentido do humor
lendário). Além de ter sido Ministro e Governador, praticou IFM@IMF e
ensinou-a cá.

português para a convergência europeia”, in Pedro Laíns e Marina Costa Lobo (orgs) Em nome da Europa Portugal em
Mudança (1986-2006), 2007, pp. 59-75; “A mudança do regime cambial português: Um balanço 15 anos depois de
Maastricht”, Vinte anos de integração europeia (1986-2006) - o testemunho português, organizado por Nicolau Andersen
Leitão, 2007, pp. 91-137; “Competitividade portuguesa na economia global” in Manuel Porto and Bernardino Silva (orgs.),
Uma Sociedade Criadora de Emprego, 2007, pp 123-156; “A integração Europeia de Portugal: o bom aluno com uma má
constituição fiscal”, in Sebastian Royo (org.), “Portugal, Espanha e a Integração Europeia Um Balanço”, 2005, pp. 219-248
(ICS tradução do original inglês de 2003); “Europa seguro contra a voracidade”, in Portugal e a Construção Europeia”, Maria
Manuela Tavares Ribeiro, Barbosa de Melo e Manuel Porto (orgs.), 2003, pp. 217-234.

38

António S. Pinto Barbosa
Durante largos anos fui modesto portador de ideias de Keynes, por via do
ensino da cadeira de Macroeconomia de licenciatura (Gestão e Economia), na FE
da Universidade Nova de Lisboa (1996-2015) e também na Universidade
Católica (1984-2004) 46 . Nesse projecto, propus-me trazer aos meus alunos a
clássica simbiose Keynes/Hicks, consubstanciada no modelo IS-LM. Um modelo
que foi e ainda é visto, em inúmeras ocasiões e diversos quadrantes, como
essencialmente obsoleto e, assim, descartável do ensino da macroeconomia,
mesmo quando este está confinado ao nivel profissionalizante de uma cadeira
de licenciatura.
A opção por este modelo representou uma escolha deliberada, sujeita, pois, a
controvérsia e, por vezes até, a alguma chacota de natureza intelectual.
Períodos houve, na verdade, em que outros modelos, sobretudo os inspirados
no Real Business Cycles, pareciam usufruir, em quase exclusividade, de
prestigio e popularidade no meio académico e, como tal, incentivando o
abandono definitivo do anterior paradigma no ensino da macroeconomia.
Manuais clássicos de Macroeconomia Intermédia, como os de Gordon, Mankiw,
Krugman, foram sendo preteridos a favor de livros de texto como os de Barro
ou Williamson. Felizmente, porém, que o eclipse não chegou a ser total e hoje,
em retrospectiva, sobretudo depois da dolorosa experiência da Grande
Recessão, não pode deixar de se reconhecer ex post quão benéfica foi a
preservação no ensino do modelo IS-LM e o contributo que ele pôde dar à
compreensão das graves anomalias que acompanharam a evolucão
macroeconómica nesse desafortunado período recente.
É claro que o modelo original enfermava certamente de limitações e, por
isso, veio, desde a sua criação em 1938, a acolher diversas obras de
beneficiação e ampliação ao longo do tempo. No meu livro de texto
46

A par da cadeira de Macroeconomia, também assumiram relevo no ensino que fiz, cadeiras na
área de Economia Publica.
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Macroeconomia, que acompanhou, de maneira próxima, o ensino nas cadeiras
de licenciatura, procurei incorporar alguns desses aperfeiçoamentos, aqueles que
me pareciam mais relevantes. Destaco aqui entre outros, apenas dois:
Um, a natural admissão da hipótese de flexibilidade de preços (o que motiva
a frequente recognominação como modelo IS-LM-AD-AS) e o reconhecimento
do importante papel das expectativas (incluindo as racionais), não só na
dinâmica do ajustamento dos salários nominais perante um choque na procura
agregada, como na própria avaliação dos recursos totais do consumidor e,
também, nos planos do investidor47. A distinção entre o curto e longo prazo,
assente na ideia de que a rigidez de preços e salários é apenas temporária,
afigura-se susceptı́vel de compatibilização com a hipótese de racionalidade na
formação de expectativas. O potencial papel estabilizador na gestão da procura
agregada, tão caro a Keynes48, não fica assim necessariamente comprometido
nesta extensão.
Em segundo lugar, e talvez com maior importância, é́ admitida
explicitamente a possibilidade de um uso não-benevolente, por parte das
autoridades macroeconómicas e/ou poder polı́tico, dos instrumentos de
polı́tica de esta- bilização. Ou seja, admite-se que esta possa afinal
desestabilizar em vez de estabilizar. A admissão desta eventualidade reflecte
o percurso académico que fiz e o relevo que a área disciplinar da Public
Choice e Political Economy assumiram na formação que recebi, alertando-me
convincentemente para a importância das government failures a par das já
habitualmente identificadas market failures.
Mas, perguntar-se-á porventura nesta altura, em que medida este enfoque
crı́tico será compatı́vel com a visão central de Keynes quando esta recomenda
vigorosamente uma adequada polı́tica contracı́clica, exercida por via da gestão
47

Tenha-se presente, neste contexto, o relevo atribuido por Keynes, no Capítulo 12 da Teoria Geral, às expectativas
de longo prazo dos investidores e à sua alta volatilidade perante ambientes de elevada ncerteza.
48
Veja-se, nomeadamente, o Livro I da Teoria Geral.
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apropriada de instrumentos públicos. Ora, afigura-se, aqui, a meu ver,
relevante a distinção entre a teoria de Keynes e a prática de Keynes.
Com efeito, se, quanto ` teoria, não parecem surgir objecções
inultrapassáveis do ponto de vista desta extensão da análise, no que respeita,
porém, à prática orçamental, há que recordar o oportuno alerta de Buchanan e
Wagner, em 197749, para as distorções polı́ticas, nos regimes democráticos,
conducentes a um enviezamento sistemático a favor dos défices4. Ou seja, a
simetria na gestão do saldo orçamental, que decorreria logicamente da teoria e
ideias de Keynes— excedentes na expansão, défices na recessão—dá
frequentemente lugar, na realidade, a uma perniciosa assimetria: nas fases
boas do ciclo, quando se deveria praticar a retracção orçamental, esta, por
distorções tı́picas de natureza polı́tica, não ocorre. Surge assim, em
consequência, o deficit bias, fenómeno com óbvios reflexos penalizadores nos
nı́veis de endividamento público e que suscita, logo a seguir, a magna
interrogação de saber como poderá ser debelado.
A opção, no plano do ensino profissionalizante, do paradigma Keynes/Hickscom-extensões teve uma oportunidade singular de testar a sua validade com a
eclosão recente da Grande Recessão. E cabe perguntar: foi ele útil, sobretudo
quando comparado com formulações alternativas, em facultar uma
interpretação macroeconómica simples e coerente da crise e dos seus
principais contornos, bem como dos principais constrangimentos que se
seguiram nos esforços de estabilização? A meu ver, a resposta é claramente
afirmativa.
Para ilustrar, refiro, esquematicamente, apenas alguns exemplos: recordo o
abrupto colapso da taxa (natural) Wickselliana de juro perante a atmosfera de
excepcional incerteza que, nesse período, assolou as decisões de investidores e
consumidores (verticalização da IS); recordo o indiscutível relevo do conceito de
49

Democracy in Defcit: The Political Legacy of Lord Keynes, (1977).
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armadilha de liquidez e zero lower bound, que se chegou a admitir como obsoleto, e
as limitações dai decorrentes para a condução da política monetária
convencional (horizontalização da LM); recordo ainda como o modelo permitiu
evidenciar, de maneira particularmente sugestiva e simples, como a magnitude dos
multiplicadores de despesa não pode consubstanciar-se num único número mágico,
mas surge, antes, como uma grandeza variável, intrinsecamente dependente do
contexto envolvente, nomeadamente das restrições concomitantemente
defrontadas pela politica monetária e do regime cambial prevalecente.
Em suma, o ensino da macroeconomia a nivel intermédio de licenciatura tem
de ser um ente mutante, pronto a assimilar modificações e aperfeiçoamentos que, ao
longo do tempo, em resultado do sistemático confronto com a realidade, se
venham a revelar comprovadamente eficazes. Mas, deverá haver o maior
cuidado nessa tarefa em não deitar fora, de forma precipitada, instrumentos de
análise que, no essencial, preservam a sua validade. Neste contexto, avaliada
em retrospectiva a escolha feita do paradigma Keynes/Hicks, tendo sido este
enriquecido com apropriadas extensões de análise, encontro confortável
justificação na opção tomada, tanto mais quanto os modelos alternativos,
alegadamente superiores, se mostraram afinal, a meu ver, menos robustos na
explicação da realidade.

Sobre uma experiência de ensino da Macroeconomia em Portugal
Manuel Pinto Barbosa
1. A realização do Workshop Quarenta Anos de Investigação, Ensino e
Política Macroeconómicas em Português, proporciona uma excelente
oportunidade para reflexão sobre o que tem sido o desenvolvimento da
Macroeconomia, nestas três relevantes áreas, nas últimas quatro décadas
em Portugal.
No seguimento do Simpósio de Estudos Keynesianos de 1977, a presente
iniciativa da ACL traduz o reconhecimento da importância deste ramo da
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Economia, na vida coletiva do País. Importância pelo valor intrínseco do
conhecimento e ferramentas analíticas que a investigação e o ensino da
macroeconomia tem acrescentado à formação intelectual de várias gerações
de economistas portugueses. Importância, também, pelo seu relevante
contributo - por via da influência indireta na praxis profissional - para a
tomada da decisão económica, nomeadamente a nível da formulação das
políticas de estabilização, com o consequente impacto potencialmente
positivo no desempenho da economia nacional.
Sem menosprezo pelas vertentes da investigação e da política
macroeconómica, a presente nótula será, no entanto, essencialmente focada
na vertente do ensino.
2. Iniciado nos anos 50 e 60, através da ação pioneira do ISCEF, o ensino
da Macroeconomia em Portugal rapidamente se difundiu a outras
instituições universitárias do País, que também o acolheram nos seus
curricula. Para além de possíveis similaridades e convergências, abriu-se
assim a via para uma saudável diversificação, entre instituições e por vezes
até dentro da mesma instituição, de conteúdos programáticos e abordagens
da disciplina.
Volvidos mais de 50 anos desde o arranque do processo, reveste hoje
inegável interesse fazer o levantamento da situação, identificando os eixos
do seu desenvolvimento, nomeadamente através da análise comparativa das
diferentes experiências educativas levadas a cabo nas principais escolas de
ensino da disciplina em Portugal, sendo expectável que do presente
Workshop resulte um útil contributo para esta finalidade.
Tal será, porém, tarefa essencialmente do foro da história do ensino, a
atribuir a historiadores do pensamento económico em Portugal, de
preferência a confiá-la a simples macroeconomistas ou docentes de
Macroeconomia.
Afasto assim liminarmente qualquer pretensão de
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enveredar aqui por essa análise comparativa inter-institucional, para que não
me julgo qualificado.
Não quero, no entanto, deixar de registar nesta nótula um breve
testemunho pessoal, em que procurarei pôr em perspetiva o meu longo
percurso de docência da Macroeconomia, disciplina que lecionei em várias
escolas, e por mais largo período na Universidade Nova.
3. Como se sabe, o ensino da Macroeconomia em Portugal tem seguido de
perto - com inevitável diferimento que o avanço das telecomunicações e das
redes científicas tem vindo progressivamente a encurtar - as principais
tendências do desenvolvimento científico global nesta área disciplinar,
processo em que se manifesta a preponderante influência da produção
científica dos principais centros internacionais de investigação.
De assinalar também o efeito positivo, nesse ensino, da sua interação com
a investigação aplicada à economia portuguesa realizada no âmbito de vários
centros de investigação e nomeadamente no Banco de Portugal.
4. O permanente confronto com novas realidades da economia global no
pós-guerra e o apurado escrutíneo dos processos de ajustamento,
nomeadamente aos choques petrolíferos e estagflação dos anos 70, ao
lançamento do euro em 2002 e, mais recentemente, à Grande Recessão de
2008, reforçaram a percepção de insuficiências da análise keynesiana
convencional, levando a profundo reexame dos seus fundamentos e das
políticas de estabilização nela baseadas, fortemente inspiradas na perspetiva
que Samuelson e outros denominaram ”síntese neoclássica”.
5. Em consequência desse reexame, e a par de importantes avanços que
também se observaram no domínio da macroeconomia de longo prazo,
foram surgindo na literatura diversos desenvolvimentos com relevante
impacto na análise macro de curto/médio prazo e nas políticas de
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estabilização convencionais. Para referir apenas alguns exemplos: a curva de
Phillips, a supply-side economics, os ciclos económicos reais, as expectativas
racionais, a fundamentação micro da Macroeconomia, os contributos da
economia da informação, a incorporação da intermediação financeira e do
setor externo, os modelos dinâmicos estocásticos de equilíbrio geral (DSGE),
etc.
6. As novas abordagens, procuraram superar lacunas da análise
macroeconómica convencional e lançar um novo olhar sobre as políticas de
estabilização económica. Nalguns casos a evolução deu-se pela via do
aprofundamento do quadro analítico padrão, de matriz keynesiana, dando
origem a novas correntes, como o Neo-keynesianismo e a Nova Economia
Keynesiana. Noutros casos, de que é notório exemplo a abordagem das
expectativas racionais, seguindo uma linha mais radical que propunha
afastamentos mais ou menos significativos desse quadro analítico. As
consequentes reformulações do desenho das políticas de estabilização
tiveram nomeadamente em vista promover maior eficácia no ajustamento
das economias às novas características das flutuações económicas e dos
respetivos mecanismos de propagação internacional.
7. Alguns dos novos desenvolvimentos analíticos firmaram raízes,
consolidaram-se e, tendo logrado acolhimento generalizado na profissão,
foram incorporados no mainstream da análise macroeconómica. Outros,
porém, foram perdendo relevância e cairam em desuso, circunstância a que
não é alheia a inerente complexidade da matéria, nem a incontornável
mutabilidade rápida da economia global.
8. Nesta perspetiva, não deixa de ser elucidativo cotejar o avanço
constante, a montante, da investigação científica, plasmado nas abundantes
publicações em working papers e revistas da especialidade, com a evolução
mais lenta, a juzante, dos conteúdos do ensino básico da Macroeconomia, tal
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como se manifesta nos principais manuais de maior projeção mundial,
muitos dos quais com ampla circulação nas escolas portuguesas.
A diversidade de abordagens que se depara nestes manuais denuncia o
permanente estado de fluxo em que a disciplina tem vivido nas últimas
décadas. Com efeito, não obstante a existência de um largo acervo teórico
comum à generalidade dos manuais, tornam-se também patentes nesses
livros de texto significativas clivagens analíticas derivadas da diferenciação de
abordagens acima assinalada. Por outro lado, a comparação das sucessivas
edições, ao longo do tempo, dos manuais de maior longevidade, permite
assinalar alterações neles introduzidas que prevaleceram no tempo, a par de
outras que não subsistiram, por terem perdido sustentação empírica ou
atualidade.
9. Foi neste contexto evolutivo da Macroeconomia que, em escolas
diversas e períodos distintintos, lecionei a disciplina ao longo das últimas
décadas.
Este percurso foi focado na macroeconomia de curto/médio prazo e
incluiu lecionação a nível introdutório, intermédio e avançado. Teve o seu
início no longínquo ano de 1967/68 no ISCEF, com os primeiros passos, ainda
titubeantes, dados nas aulas práticas da cadeira de Economia I do curso de
licenciatura em Economia. E chegou ao seu termo em 2011, com a lecionação
do curso Macroeconomics In The Global Economy, no Programa de Mestrado
da Nova SBE. Além destas duas instituições, ensinei também a disciplina,
durante alguns anos, na UCP.
10. O quadro analítico de referência que enformou a minha lecionação é o
conhecido modelo IS-LM. Derivado da formalização da análise keynesiana
segundo a interpretação de Hicks, este modelo, na versão elementar
tradicional, gozou de aceitação incontestada durante largos anos, facto
atribuível à sua simplicidade e reconhecido potencial não só para explicação
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das flutuações da atividade económica, como também para orientação dos
decisores na formulação das políticas orçamental e monetária, instrumentos
básicos da estabilização macroeconómica.
11. Porém, como referi acima, o progresso da investigação
macroeconómica e as novas realidades da economia mundial vieram pôr em
questão, sobretudo a partir dos anos 70’s, a validade desse influente modelo,
levando nalguns casos ao seu abandono puro e simples, em total rotura com
a perspetiva keynesiana, a favor de outras abordagens. Quando tal não
aconteceu, tornou-se patente – mesmo para aqueles que sempre se
mantiveram convictos da fundamental validade do modelo IS-LM, como
ferramenta analítica e de política macroeconómica - a imprescindibilidade da
sua revisão e aprofundamento, processo que veio a conhecer amplo
desenvolvimento na literatura.
12. Tendo seguido, por opção doutrinal e pedagógica, esta via analítica no
meu percurso letivo na área da Macroeconomia, tive a oportunidade de
expor e debater nas aulas algumas das reformulações do modelo IS-LM que,
colmatando lacunas e aparentes incongruências da versão elementar, vieram
conferir acrescida consistência à abordagem de Keynes-Hicks. Para concluir
esta breve resenha, caberá assim uma referência sumária, a título
meramente ilustrativo, a dois exemplos de extensões relevantes desse
modelo que mereceram destaque na minha lecionação.
13. A primeira, envolveu reformulação, em várias dimensões, do setor
financeiro do modelo. Na versão elementar da análise IS-LM, este setor
encontra-se reduzido a duas categorias de ativos: moeda e “Títulos do
Estado”. Esta última categoria constitui um híbrido agregador de “tudo-oresto”, ou seja da totalidade (heterogénea) dos ativos não monetários da
economia, incluindo nomeadamente o stock de capital físico. Subjacente a tal
simplificação está, como se sabe, o pressuposto de perfeita substituibilidade
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entre estes ativos, a uma taxa de juro comum (a menos de um diferencial
exógeno).
14. Ora nas últimas décadas assistiu-se a um enorme desenvolvimento de
mercados financeiros crescentemente sofisticados, a pronunciados processos
inflacionistas com forte incidência na inter-substituibilidade dos ativos, bem
como a um incremento acelerado da mobilidade internacional do capital.
Esta evolução da realidade económica tornou crescentemente questionável a
pertinência daquela hipótese simplificadora, apontando para a necessidade
de reformulação do setor financeiro do modelo IS-LM convencional.
15. De entre diversas abordagens ao problema, dei especial destaque nas
aulas à reformulação decorrente de contribuições de James Tobin50, e outros,
de Yale. Esta abordagem propõe, por um lado, a introdução de graus
adicionais de desagregação do setor financeiro, de modo a contemplar para
além do mercado monetário, no mínimo, a diferenciação do mercado do
capital real relativamente ao mercado da dívida pública não monetária, e
ainda a inclusão de um mercado do ativo externo.51 Por outro lado, prescreve
um tratamento mais elaborado da relação entre fluxos e stocks, de modo a
levar em linha de conta, mesmo numa ótica de curto prazo, relevantes
interações, no processo macroeconómico, das decisões de poupança,
investimento e política monetária, com as decisões de alocação de carteira.
Ainda que com algum sacrifício da simplicidade analítica, esta via de
abordagem permite modelizar, em bases logicamente mais consistentes, a
formulação e os efeitos quer da política monetária, quer de diferentes
modalidades de financiamento dos défices orçamentais.
50

Para uma síntese dessas contribuições, vide J.Tobin, “Money And Finance In The Macro-Economic
Process”, Tobin Nobel Lecture (1981).
51
Nesta linha de análise, em trabalho de investigação aplicada de 1987, elaborei e estimei um modelo
econométrico da economia portuguesa, com desagregação adicional da conta de capital, que incluia cinco
mercados de ativos e 7 setores detentores da riqueza nacional. Entre outras aplicações, este modelo de
equilíbrio geral do setor financeiro, permitiu, por exemplo, simular o impacto macroeconómico do alargamento
dos limites quantitativos do crédito bancário, política então em vigor.
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16. Refiro, por último, outra linha de expansão do quadro analítico
original de Keynes-Hicks, - aliás complementar à anteriormente referida - a
que dei amplo relêvo na minha docência. Neste caso, a reformulação
envolveu o setor externo da economia, setor que, no processo de
globalização em curso, tem vindo a assumir importância crescente no
funcionamento das economias abertas.
17. Esta extensão partiu do aprofundamento do estudo da balança de
pagamentos, nas suas múltiplas relações com os principais agregados
macroeconómicos, e abrangeu uma grande variedade de tópicos. Entre
outros, destaco a análise dos diversos mecanismos de ajustamento
macroeconómico internacional e da sua interação na propagação
internacional das flutuações da atividade económica, o estudo comparativo
dos regimes cambiais, o debate sobre as áreas monetárias ótimas e suas
implicações na estabilização macroeconómica, os dilemas da política de
estabilização em contexto de economia globalizada com forte mobilidade do
capital, etc. Neste contexto, há que realçar a importância das contribuições
de Robert Mundell, nomeadamente a corporizada no famoso modelo de
Mundell-Fleming que veio lançar inovadora luz sobre questões fundamentais
da extensão da análise IS-LM às economias abertas.
18. Não gostaria de concluir esta nótula sem deixar assinalado quanto me
foi grato, pessoal e profissionalmente, no meu longo percurso académico ter
sido participante ativo na lecionação, a várias gerações de alunos, de matéria
tão intelectualmente desafiante, quanto controversa na sua aplicação à
política económica, como é a disciplina de Macroeconomia.

Diogo Lucena
Sou engenheiro; e nunca estudei economia em Portugal. A minha viagem
para Califórnia foi possível devido ao meu primeiro emprego com João
Cravinho a fazer matrizes, é dizer que sei que havia uma parte internacional
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portanto não era economia fechada, mas a gente depois pode discutir mais
isso...
A minha exposição a cadeiras de macro foi de facto algumas cadeiras que
fiz nos Estados Unidos, que eram dadas a engenheiros, ou seja , eu não fiz as
cadeiras mainstream do Departamento de Economia porque estava na Escola
de Engenharia a fazer duas cadeiras de macro que eram obrigatórias, mas
que eram desenhadas para este público com um background diferente do
habitual.
Depois do meu regresso a Portugal, participei muito na discussão na
elaboração dos curricula, dos programas específicos da macro, no papel das
cadeiras, primeiro, segundo ano, etc e aí aprendi muito com os meus colegas
de macro. Conversas não tanto aulas, qual era a lógica da organização e os
assuntos que se deviam dar e não dar. E devo dizer que de facto tinha muita
dificuldade em tirar lições de política económica num contexto de economia
fechada. A visão nova que eu tenho aqui, embora não como aluno nem como
professor, foi que se eu quisesse fazer um curso de macroeconomia em
Portugal na altura (e, como Jorge dizia, hoje se calhar não é só Portugal), não
fazia sentido a macro de economia fechada.
Essa é uma convicção que eu ganhei na altura, não sei se está certa ou se
está errada, mas hoje continuo a pensar que estava certa, já na altura estava
muito certa. Portanto não fazia muito sentido no nosso programa dar uma
cadeira de macro no sentido tradicional português, digamos, anterior a mim,
mas tinha que se falar logo de raíz em economia aberta, não fazia sentido
estar a pensar em política económica de outra maneira. Devo dizer que
percebi isto dos keynesianos.
Outro aspecto importante para mim, que estava nos modelos de
crescimento de Solow, etc. sempre me pareceu outra área, que não macro.
Dito de outro modo, macro deve ser um conjunto de tópicos. A outra lição
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que tirei destas discussões na Nova é que a parte dinâmica é crucial, e não só
no longo prazo: tinha que utilizar especificamente a parte dinâmica para
perceber como é que a economia flutua. Esta é uma apreciação de
engenheiro, acho que os economista até muito tarde não abordaram bem os
problemas dinâmicos, ou seja, queriam fazer análises dinâmicas de
engenheiro, mas de cabeça o que não faz sentido nenhum para quem
estudou sistemas dinâmicos. A introdução explícita do tempo, condições
diferenciais, etc. permite explicar os fenómenos dinâmicos. Foi isto que me
satisfez muito porque nessa fase da finalização dos cursos, deixou de se falar
de dinâmica como comparação de equilíbrios saltando de um para outro.
Talvez seja a visão de fora, de uma pessoa que não vem de economia, mas
não é possível discutir a convergência, sem explicitar equações dinâmicas.

Ensino da Macroeconomia na Nova - Observações
Pedro Pita Barros
Não tendo sido possível estar presente na sessão de 7 de Novembro de
2017, foi-me pedido uma breve visão sobre o ensino da Macroeconomia na
Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa (Nova), bem como
um comentário aos relatos que saíram da sessão.
Não sendo um macroeconomista, e não tendo lecionado cadeiras de
macroeconomia na Nova, a minha visão decorre, num primeiro momento e
em perspectiva histórica, de ter sido aluno da Nova na década de oitenta do
século passado, e num segundo momento, da minha interação com docentes
da Nova que ensinam nos cursos de Macroeconomia, quer como colega quer
no exercício de funções oficiais (Presidente do Conselho Pedagógico e
Presidente do Conselho Científico).
A primeira observação é a de menor homogeneidade no campo da
macroeconomia quanto aos seus elementos centrais a serem lecionados por
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comparação com a microeconomia. Essa menor homogeneidade refletiu-se,
e reflete-se, na co-existência de diferentes formas de organizar o ensino da
macroeconomia.
Atendendo primeiro aos anos iniciais da Nova, a macroeconomia surgia
em vários momentos – nas cadeiras da sequência básica, mas também em
cadeiras mais dedicadas à economia monetária e à macroeconomia em
contexto internacional (incluindo integração económica entre países, taxas
de câmbio, políticas em economia aberta), por exemplo e sem preocupação
de exaustividade. Esta diversidade de oferta de cadeiras permitia também
uma diversidade de opções no ensino dos vários subcampos da
macroeconomia.
A partir desta situação inicial, é natural que o ensino da
macroeconomia tenha continuado por diversas gerações de docentes a
manter essa diversidade de visões. Incluindo situações em que uma cadeira
dada em semestres diferentes dum único ano letivo tenha, consoante o
responsável pela mesma, seguindo abordagens distintas, com livros de texto
diferentes.
O desenvolvimento de novas técnicas computacionais e os
desenvolvimentos teóricos baseados em agregação explícita de
comportamentos de agentes microeconómicos trouxeram, nos úlimos anos,
ainda mais diversidade, neste caso metodológica, ao ensino da
macroeconomia na Nova. Esta evolução reflete o próprio contexto
internacional do ensino da macroeconomia, com a presença de várias escolas
de pensamento concorrentes entre si (nomeadamente nas instituições
universitárias dos Estados Unidos).
Um outro elemento para a compreensão da evolução do ensino e
investigação da macroeconomia na Nova é a estratégia de desenvolvimento
da Nova, nomeadamente o seu posicionamento no panorama internacional.
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Com o recrutamento de professores no mercado académico internacional
resultaram benefícios e custos. A natural renovação das matérias lecionadas
e a realização de investigação publicada em revistas de circulação
internacional estão do lado dos benefícios. Do lado dos custos estão uma
rotação maior desses novos docentes, não construindo um corpo docente
estável, e uma quase absoluta ausência das novas gerações no debate
público e na intervenção institucional (ao contrário da primeira geração,
como foi mencionado por outros participantes, que tiveram uma intervenção
marcante na sociedade portuguesa enquanto macroeconomistas). Neste
aspeto, outras escolas conseguiram ter um diferente equilíbrio entre a
crescente produção científica e a participação na sociedade (debate público e
papéis institucionais).
Assim, apesar do ensino da macroeconomia continuar a ser central na
formação dada pela Nova, a participação externa à universidade não se
alargou de forma substancial para lá dos que constituíram a primeira geração
de macroeconomistas, em particular nos temas em debate público.

Comentário: Construir uma Nova Economia – dos anos 70 aos 90
João Rodrigues52
Na sua História Económica de Portugal, Costa et. al. (2011: 399)
assinalam uma mudança intelectual importante na história recente
portuguesa: “Em Portugal, nos finais da década de 1970, sob influência de
economistas entretanto emigrados para os Estados Unidos, começaram a
tomar voz algumas opiniões que defendiam a redução do Estado na
52

Agradeço a Jorge Braga de Macedo o convite para realizar este comentário. O que não passa ainda de uma
nota preliminar surge no contexto de um projecto de investigação do Centro de Estudos Sociais, coordenado por
Vítor Neves, intitulado RECON: Que ciência económica se faz em Portugal? Um estudo da investigação
portuguesa recente em Economia (1980 à actualidade). Este projecto tem o apoio financeiro da Fundação para a
Ciência e Tecnologia (FCT/MEC) através de fundos nacionais e é cofinanciado pelo FEDER através do Programa
Operacional Competitividade e Inovação COMPETE 2020.
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economia. Estas críticas a práticas há muito estabelecidas no nosso país
visavam sobretudo quebrar os excessos derivados das nacionalizações que
tinham atingido os sectores mais importantes da economia. Defendia-se uma
economia liberta da tutela do Estado porque, argumentava-se, só assim
Portugal poderia fazer face aos novos passos da sua gradual abertura ao
exterior, nomeadamente a adesão à CEE, que começou a ser debatida no
início da década de 1980.”
Uma breve incursão pelos escritos destes “emigrados” confirma desde
logo um ponto consensual na literatura internacional sobre as novas
tendências na Economia e na política económica a partir do final dos anos
setenta: recusando qualquer associação ao laissez-faire, nunca se tratou de
defender uma “redução” da atividade do Estado, por si só, mas antes uma
reconfiguração, conforme à expansão dos mercados, das suas funções e
formas de organização. Como afirmou Beleza (1985: 31): “a liberalização é
um imperativo de eficiência e de equidade”, mas “é impensável o laissezfaire total”.
Por sua vez, numa breve, mas sugestiva, história cultural e política dos
anos oitenta, o historiador António Araújo é mais concreto, referindo a
coluna “Mão Invisível”, publicada no Semanário entre 1983 e 1989, como um
exemplo da “difusão do pensamento económico liberal ou neoliberal de uma
geração que, de Jorge Braga de Macedo a Diogo Lucena, passando por
António Borges ou pelos irmãos Pinto Barbosa, possuía ligações académicas
aos Estados Unidos ou ao INSEAD de Fontainebleau e que começou um
processo de internacionalização universitária ‘em rede’ que era
relativamente inédito na academia portuguesa” (Araújo, 2016: 11).
Entretanto, o historiador Jaime Reis, pai da chamada Nova História
Económica em Portugal, resultado do impacto na história económica dos
métodos da economia neoclássica, tinha já assinalado, em entrevista a José
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Luís Cardoso na Análise Social, que a Faculdade de Economia da Universidade
Nova de Lisboa (FEUNL), criada em 1978 e onde todos os economistas da
coluna “Mão Invisível” leccionavam, era pelo menos até à década de noventa
“populada quase inteiramente por jovens doutorados no estrangeiro”, tendo
este facto gerado na sua opinião “um ambiente invulgar para o Portugal da
época, tanto para a investigação como para o ensino, como ainda para a
organização de uma instituição universitária que viria a tornar-se numa das
principais do mundo universitário português dos dias de hoje” (Cardoso e
Reis, 2011: 496).
O “ambiente invulgar”, segundo Bastien (2000: 183), passou, na FEUNL,
e também na da Universidade Católica Portuguesa, pela relativa recusa em
aceitar as heterodoxias económicas então cultivadas noutras faculdades de
economia, “aderindo ao padrão norte-americano ab initio”, dado que
“muitos professores visitantes tinham vindo de universidades nos EUA e uma
parte importante dos seus próprios professores tinham obtido os seus
doutoramentos nestas universidades”, sendo que este processo denotaria “a
influência das tendências teóricas norte-americanas; por exemplo da teoria
das expectativas racionais e das visões monetaristas”.
Estas passagens, breves e algo sobrepostas, parecem esgotar a
literatura sobre um relevante tema de história recente das ideias económicas
no nosso país: assim, durante os anos setenta e oitenta, aparentemente em
ruptura com as práticas de investigação e de ensino vigentes, sobretudo a
partir da fundação da FEUNL, em 1978, teria emergido, ou sido
decisivamente reforçada, uma nova ciência económica de matriz neoclássica,
favorecida por um novo entorno institucional, de resto indissociável da
expansão do ensino superior no país. Importa considerar mais
concretamente os mecanismos, institucionais e intelectuais, responsáveis
pela progressiva incrustação, na ciência económica e no debate público
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nacionais, desta Nova Economia, alinhada com tendências internacionais
fortes e que moldaram a relação entre a evolução da ciência económica e da
política económica numa nova fase do capitalismo transatlântico que se
repercutiu nesta periferia europeia. Seis eixos exploratórios podem ser
considerados neste contexto.
Em primeiro lugar, tendo sido protagonizada por uma geração de
economistas com doutoramentos no estrangeiro, em particular nos EUA,
obtidos nos anos setenta e oitenta, esta Nova Economia definiu-se e
consolidou-se, pelo menos inicialmente, também a partir de um confronto
com a economia política e a política económica saídas da revolução
portuguesa de 1974, formulada por perspectivas mais ou menos
estruturalistas e “dependentistas”, para usar os termos de Macedo (1982:
86). Mas também em confrontação critica com esteios institucionais centrais
dessa economia política do 25 de Abril, do sector público a determinadas
formas de intervenção estadual, passando pelo papel dos sindicatos. Todos
estes esteios são considerados responsáveis pelo “fechamento”,
“imobilismo”, “incoerência”, em particular com a integração europeia que
desde cedo se perspectiva, “rentismo”, “corporativismo”, “ineficiência”,
“desequilíbrios” ou “rigidez” constitucional; outras tantas expressões usadas
pelos protagonistas desta Nova Economia ao longo dos anos oitenta. Neste
contexto, ganha novo sentido a importância dada à abertura e às
interdependências de uma “pequena economia aberta”, descrição várias
vezes trabalhada, e que se queria crescentemente integrada. A questão da
abertura, como agenda de investigação e de intervenção, ao nível macro,
meso e micro, é assim simultaneamente mobilizada como descrição
económica positiva, mas também como prescrição normativa de política num
sentido liberalizador.
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Em segundo lugar, importa retomar a hipótese de que a crise
económica é uma oportunidade para a afirmação de novas ideias, avaliando
o impacto das crises nos anos 70 e oitenta em Portugal, parte de um padrão
internacional, na afirmação desta Nova Economia. Se é verdade, como afirma
Reis (2012), que o domínio da economia neoclássica pode ter contribuído
para um progressivo abandono da economia portuguesa enquanto objeto de
estudo, também é verdade que, pelo menos nos anos setenta e oitenta, a
economia e a sociedade portuguesas estão no centro das preocupações dos
economistas que se movimentavam entre as universidades norte-americanas
e a FEUNL. As razões para tal interesse estão bem patentes no diagnóstico
sobre as “consequências económicas da Revolução do 25 de Abril” (“The
economic consequences of the April 25th Revolution”, no título original),
elaborado conjuntamente por Paul Krugman e por Jorge Braga de Macedo e
publicado na revista Economia em 1979: “Nos últimos anos uma combinação
única de drásticos choques internos e externos transformou Portugal num
campo para testar teorias económicas e sociais. Mas o campo é perigoso; as
nações não são laboratórios, onde os diferentes fatores podem ser
estudados de forma isolada. Se há lições que podem ser aprendidas da
experiência portuguesa, estas têm de se basear numa grelha teórica que
permita distinguir acontecimentos onde diferentes forças operaram em
simultâneo” (Krugman e Macedo, 1979: 455).
Em terceiro lugar, e sem perder de vista as circunstâncias históricas do
debate económico nacional, na academia e fora dela, que permitiram a
afirmação destes economistas e das suas “grelhas teóricas”, existem dois
momentos de debate sobre a economia portuguesa que podem desde já ser
convocados: a primeira e segunda conferências internacionais sobre
economia portuguesa, realizadas em 1976 e 1979, na Fundação Calouste de
Gulbenkian, em Lisboa. Numa extensa análise à primeira conferência, os
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Directores da Revista Economia – Manuel Jacinto Nunes, Alfredo de Sousa,
José A. Girão e Aníbal Cavaco Silva – e o seu Secretário Executivo – Jorge
Braga de Macedo – afirmam no seu primeiro número que esta primeira
conferência teria sido marcada por um “conflito latente entre grupos”, com
diagnósticos e prescrições muito distintas (Nunes et al. 1977: 155). O seu
diagnóstico é claro: “a economia portuguesa não é viável mantendo-se a
política de 1975” (Nunes et al., 1977: 159). Portugal carece de um plano, que
terá de ser encontrado “nem que seja por tateamento” (174). Neste
contexto, e para lá do debate entre especialistas, importa identificar as
articulações entre a academia e espaços não-académicos. Em primeiro lugar,
temos a circulação destes novos economistas entre a academia e instituições
nacionais e internacionais com influência e responsabilidade na elaboração e
condução da política económica: do Banco de Portugal ao Governo, em geral,
e ao Ministério das Finanças, em particular, passando pelo Banco Mundial,
FMI e instituições europeias (Aníbal Cavaco Silva, Miguel Beleza ou Jorge
Braga de Macedo são apenas três dos mais conhecidos economistas em
movimento). Em segundo lugar, temos a ocupação do espaço de opinião nos
meios de comunicação social. Neste último caso, merece particular atenção a
já referida coluna Mão Invisível, publicada entre 26 de Novembro de 1983 e
15 de Julho de 1989, num total de 123 artigos.53
Em quarto lugar, no campo propriamente científico existe uma relação
entre os doutoramentos em Economia obtidos em universidades
estrangeiras e a subsequente agenda de investigação, em particular a que se
refletiu em publicações académicas em revistas anglo-saxónicas, ditas
“internacionais”, inaugurando, ainda que de forma inicialmente muito
tímida, uma tendência que se irá generalizar a partir dos anos noventa
(Mata, 1995). Por exemplo, se atentarmos nos membros da Comissão
53

Ver quadro em Macedo (2017: 15).
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Instaladora da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa
constatamos que todos eles tinham obtido doutoramentos em Economia no
estrangeiro: Alfredo de Sousa (Universidade de Paris, Sorbonne, 1968),
Aníbal Cavaco Silva (Universidade de York, 1975), Abel Mateus (Universidade
da Pensilvânia, 1977), Manuel Pinto Barbosa (Universidade de Yale, 1977),
José António Girão (Universidade de Cornell, 1972). Para lá destes, o corpo
docente original de professores, com a excepção de António Manuel Pinto
Barbosa (ISCEF, 1941), é composto por economistas doutorados, ou que se
doutorarão, por universidades estrangeiras: António Soares Pinto Barbosa
(Virginia Polytechnic and State University, 1978), Diogo Lucena (Universidade
Stanford, 1978), Jaimes Reis (Universidade de Oxford, 1975), Jorge Campinos
(Universidade de Poitiers, 1968), Luís Pizarro Beleza (MIT, 1979), Maria Emília
Freire (Universidade de Berkeley, 1979), Jorge Braga de Macedo
(Universidade de Yale, 1979), Alfredo Marvão Pereira (Universidade Stanford,
1988) ou António Borges (Universidade Stanford, 1980). Entretanto, quem
consultar o ranking de instituições e de investigadores na área da Economia,
organizado pelos economistas Miguel Portela e Paulo Guimarães, constatará
que entre 1970 e a actualidade, os economistas portugueses publicaram
cerca 4509 artigos científicos em revistas internacionais da área registada na
base de dados econolit. Destes, 2824 são da autoria de economistas
portugueses actualmente filiados em universidade portuguesas, dos quais
497 (cerca de 16%) publicados por actuais membros da FEUNL. No último
ano para o qual existem registos completos, 2016, os economistas filiados
em universidades portuguesas publicaram 218 artigos, bem mais, por
exemplo, do que os 87 artigos publicados nas duas décadas, de 1974 a 1994.
Nesse último período, quase metade (40) foram da autoria de economistas
da FEUNL. Se atentarmos na primeira década para qual existem registos, de
1970 a 1980, sete dos oito artigos aí registados são da autoria de
economistas que são docentes da Faculdade Economia da Universidade Nova
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de Lisboa em Julho de 1979 (Aníbal Cavaco Silva, António Soares Pinto
Barbosa, Jorge Braga de Macedo José António Girão e Miguel Beleza).54
Em quinto lugar, e para lá das revistas internacionais, importa avaliar o
impacto que a revista Economia, criada em 1977 e extinta em 2003,
propriedade da Universidade Católica Portuguesa, teve na afirmação
nacional de uma nova forma de entender a ciência económica, em moldes
miméticos com o que se passava predominantemente no mundo anglosaxónico (aceitação de artigos em inglês, modelização económica, etc.).
Note-se que esta revista assinala precisamente a fluidez institucional entre a
FEUNL e a Universidade Católica Portuguesa, marcada pela coexistência de
vários professores nas duas instituições e por iniciativas conjuntas. É de resto
no primeiro número desta publicação, que tem como secretário executivo o
então estudante de Doutoramento em Economia na Universidade de Yale
Jorge Braga de Macedo, que o então estudante de doutoramento no MIT
Miguel Beleza publica, em inglês, com vários colegas dessa mesma instituição
um artigo: nele apresentam um primeiro “modelo” macroeconómico para a
economia portuguesa, elaborado a partir de um estudo encomendado ao
MIT pelo Banco de Portugal (Abel et al., 1977). Neste número, três dos
quatro artigos são escritos por membros da Comissão Instaladora da
Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa (Alfredo de Sousa,
José António Girão e Aníbal Cavaco Silva), que de resto ocupam o cargo de
primeiros Directores (em conjunto com Manuel Jacinto Nunes do então ISE).
Em sexto e último lugar, quem consulte alguns documentos da FEUNL,
do seu primeiro “anuário”, de 1978/1979, até ao sítio da FEUNL, em 2007,
constata a preocupação com uma formação centrada nos economistas
entendidos como “profissionais que procuram compreender a realidade
económica e social para nela intervir”. A apresentação, em 1978, do curso
54
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dito de pós-licenciatura em Economia centra-se logo numa articulação com a
formação ao nível do doutoramento: “este curso pretende possibilitar uma
preparação no domínio económico, pelo menos equivalente à obtenção do
grau de ‘Master’ numa boa universidade estrangeira, e que seja julgado
suficiente para que os indivíduos que o frequentem com aproveitamento
possam, com algum esforço adicional, preparar o seu doutoramento”. Em
1981, passa-se explicitamente a um Programa de Mestrado e Doutoramento,
bem como a um MBA. Estes são apresentados, em 2007, como “pioneiros”.
Também em 2007, sublinha-se que a FEUNL “seguiu o modelo das
universidades norte-americanas” no ensino e na investigação e destaca-se a
figura de Alfredo de Sousa, que teria “congregado à sua volta um conjunto
significativo de recém-doutorados em Economia, nos EUA e na Europa,
criando assim ‘massa crítica’” suficiente para desencadear um processo de
renovação”.55 Em entrevista conjunta, publicada no livro de 2006 Memórias
de Economistas, os irmãos António e Manuel Pinto Barbosa, dois
importantes construtores da Nova Economia, afiançam precisamente que a
FEUNL desempenhou um “papel catalisador”, permitindo “através de um
fenómeno de concorrência, que as outras escolas reagissem e fizessem um
esforço de modificação” no sentido da generalização de um “modelo novo,
tipo americano” (Canha et al. 2006: 261-262).
A análise aqui esboçada é inspirada em dois veios científicos, que
podem então ser úteis para um trabalho de história recente de ideias
económicas em movimento nesta semiperiferia. Em primeiro lugar, existe
hoje uma literatura sobre as causas e os efeitos da “transnacionalização” da
ciência económica, enquanto prática científica institucionalizada, onde o
status e a influência adquiridas pelos profissionais nas periferias são função
de uma credenciação, conferida por instituições localizadas no centro do
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sistema mundial, em particular nos EUA, sendo os seus quadros teóricos,
métodos e práticas de produção e difusão académicas também assim
reproduzidos de forma alargada (Fourcade, 2006). Mais concretamente, e do
ponto de vista da história do pensamento económico, os movimentos das
ideias do centro para a periferia, bem como as suas transmutações nessas
viagens, têm sido abundantemente analisados (Mäki, 1996). Em segundo
lugar, existe uma literatura sobre o neoliberalismo, enquanto projeto
intelectual transatlântico, que se afirma nos anos setenta, embora tenha
uma história intelectual que remonta aos vinte e trinta do século XX, com
importantes traduções académicas organizadas, formando um “colectivo
intelectual” internacional, ou seja, uma rede de produção e difusão de ideias
(Mirowski e Plehwe, 2009). Sem esquecer que nem todos os economistas
neoclássicos são neoliberais e que nem todos os neoliberais são economistas
neoclássicos (basta pensar na relevante tradição heterodoxa Austríaca, de
Mises a Hayek, de resto com escassa repercussão em Portugal), a verdade é
que a economia neoclássica que se impôs um pouco por todo o lado a partir
dos anos setenta parece estar crescentemente associada a um olhar
entusiástico em relação à promoção das forças do mercado (Backhouse,
2010). Por cá, não terá sido eventualmente diferente.
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Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra
A Macroeconomia keynesiana na FEUC
João Alberto Sousa Andrade
A Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra (FEUC) foi criada
em 1972. O Professor Teixeira Ribeiro defendia que um curso de economia
não deveria ser criado na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
(FDUC) devido aos conhecimentos matemáticos que tal curso exigia. O
primeiro curso a funcionar foi o de Economia em 1973/4. A Revolução de
Abril de 1974 teve os seus efeitos sobre a Faculdade. Os docentes da
Universidade de Coimbra que aqui lecionavam eram da FDUC e da Faculdade
de Ciências e Tecnologia (FCTUC). Não houve “saneamentos” políticos na
FEUC. Mas os professores estrangeiros, um italiano e outro norte-americano,
assustaram-se com os acontecimentos pós revolução e abandonaram o país.
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Ao mesmo tempo, e nesta confusão, houve pressões para transformar a
FEUC numa Faculdade de Sociologia. Estes comportamentos diminuíram o
apoio que o curso de economia deveria ser merecedor. Na sua constituição e
desenvolvimento alguns nomes de Professores são merecedores de citação:
Eduardo Correia, Teixeira Ribeiro e Simões Lopes.
Retornando à “economia”, a FEUC reforçou-se com Assistentes vindos do
(atual) Instituto Superior de Economia e Gestão e com um Investigador do
quadro vindo da FDUC, especialista em finanças públicas e fiscalidade e
discípulo do Professor Teixeira Ribeiro. Para além destes a FEUC recebeu um
professor polaco, que após três anos a aprender português se foi embora, e
do qual nunca percebemos qual era a sua especialidade, e ainda um
professor brasileiro da área do desenvolvimento económico. O apoio da
FCTUC continuou e a FEUC beneficiou do apoio de docentes do ISEG,
nomeadamente dos quadros do Grupo de Estudos Básicos de Economia
Industrial (GEBEI) e do seu diretor Eng. João Cravinho; de docentes da
Faculdade de Economia do Porto; e do Banco de Portugal, o Dr. Ramos
Pereira. Em termos de cursos para docentes devemos citar, da Faculdade de
Direito de Lisboa, o Professor Sousa Franco, e da Universidade Nova de
Lisboa, o Professor Braga de Macedo. A formação macroeconómica dos
docentes vindos do ISEG era claramente do Professor Pereira de Moura. Na
minha opinião, no início dos setenta, a excelência pedagógica era ofuscada
pelo mundo de absoluta certeza e de economia fechada. Os problemas dos
anos sessenta quanto à inflação e ao desemprego, que levariam às posições
de Milton Friedman e Edmund Phelps, quanto à Curva de Phillips, passavam
um pouco ao largo, assim como a crítica à forma como era encarada a
política monetária de acordo com a visão de Friedman56. O período de
apogeu, do monetarismo, com o seu triunfo intelectual e político, nos anos
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setenta, não teve praticamente reflexos em Portugal. Da mesma forma que a
resposta de Robert Clower57, num contexto que podemos fazer recuar a
Oskar Lange e a Don Patinkin pela leitura em termos de equilíbrio geral,
também estava longe das polémicas em Portugal. A evolução das ideias não
parava, “(b)y about 1980, it was hard to find an American academic
macroeconomist under the age of 40 who professed to be a Keynesian. That
was an astonishing intellectual turnabout in less than a decade, an
intellectual revolution for sure.”58. E por esta altura os “novi-clássicos”
afirmaram-se e a nova contra-revolução keynesiana estava em gestação.
A “macroeconomia” na FEUC continuava no contexto do modelo IS-LM,
sobretudo, volto a repetir de economia fechada, com a economia aberta a
ser da responsabilidade da disciplina de “economia internacional”. As
“finanças públicas” seguiam a mesma linha de orientação, da mesma forma
que no essencial era a visão keynesiana que prevalecia em “moeda e crédito”
e ainda em “política monetária e financeira”, onde Paul Davidson e Sidney
Weintraub reinavam apesar da presença de autores como David Laidler. Se a
estas disciplinas juntarmos “planeamento económico” temos um total de 6
disciplinas anuais. Estas disciplinas apenas muito tarde, com a passagem do
curso para 4 anos, anterior à passagem para 3, viram o seu peso reduzir-se.
No período “revolucionário” a posição marxista não influenciou estas
disciplinas tendo, no entanto, influenciado uma parte da disciplina de
“introdução à economia”. A disciplina de “economia marxista”, obrigatória a
partir de 1975 ou 1976, como possivelmente se lembram, era em Coimbra
uma disciplina longe dos livros de divulgação tipo Marta Harnecker. A visão
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neo-ricardiana, com origem na obra de Piero Sraffa59, dominava
integralmente esta disciplina. Isto não significou que princípios ortodoxos do
marxismo não fossem usadom noutras disciplinas do curso de “economia”,
sobretudo em disciplinas como “introdução às ciências sociais” e “economia
agrária”.
Dando o salto para o “pós Bolonha”, apesar da redução substancial das
disciplinas do primeiro ciclo, encontramos a macroeconomia a ser lecionada
(sem IS-LM) em “macroeconomia I”, (com IS-LM) em “macroeconomia II”,
com modelo a 3 equações, de procura global, oferta global e regra de
política, em Política Económica, no primeiro ciclo. No que toca ao segundo
ciclo as disciplinas de “macroeconomia intermédia” e “política monetária e
financeira” seguem manuais novi-keynesianos60. Ao nível dos dois primeiros
ciclos a macroeconomia de longo prazo é lecionada nas disciplinas de
crescimento económico. No que respeita ao terceiro ciclo, oferecido em
conjunto com a Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho, a
macroeconomia lecionada é a convencional61 em programas deste tipo.

Introdução do Ensino da Economia em Angola
José Alves da Rocha62
Hoje em Angola praticamente todas as Universidades, públicas e privadas,
têm o ensino da Economia nos seus curricula. O ensino da macroeconomia
keynesiana é um dos denominadores comuns, mas notam-se afloramentos
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de abordagens mais liberais da Ciência Económica, embora não se possa
sustentar que existam escolas de pensamento económico em qualquer uma
das Universidades angolanas. Privilegia-se o ensino abrangente e eclético da
Ciência Económica, justificado pela necessidade de se preparar os alunos
para enfrentarem da melhor maneira possível os desafios do mercado de
trabalho angolano – ainda incaracterístico quanto às valências profissionais,
investigativas e educativas.
Na década de 60 do século XX assistiu-se a uma verdadeira explosão do
ensino em Angola, sob o lema “levar a escola à sanzala” do Governo do
General Venâncio Deslandes. Pretendia-se, no contexto da política colonial
portuguesa, aumentar a qualificação média da força de trabalho nacional e
transformar as comunidades rurais em centros sociais integrados na vida das
comunidades rurais. Até então, o ensino nas zonas rurais era ministrado
pelas missões religiosas, em especial as católicas, que desenvolveram um
trabalho notável de literacia e alfabetização reconhecido pelos diferentes
governos coloniais e muito recentemente pelos governos angolanos.
Paralelamente a esta acção foram criados cursos de regentes escolares e
professores primários que passaram a assegurar, nessas comunidades rurais,
os níveis de escolarização existentes oficialmente. O êxito desta iniciativa
veio a ser reconhecido pelo Ministério do Ultramar, que em 1964 e pelo
Decreto nº 45908 aprovou a Reforma do Ensino Primário Elementar nas
Províncias Ultramarinas. Ainda no Governo Deslandes foram criados liceus
em Luanda (o primeiro surgiu em 1930), Lobito, Moçâmedes e Malanje, bem
assim como escolas técnicas de nível secundário (Cabinda, Luso (hoje Luena),
Uíge, Gabela e Luanda, a Escola de Enfermagem de Luanda e o Instituto de
Educação e Serviço Social Pio XII (para formação de técnicos de Serviço
Social). Foi também neste período que se criaram os Cursos Superiores de
Engenharia, Medicina e Agronomia.
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PERÍODO 1965-1973
A situação económica
Ocorreu em Angola um espectacular crescimento económico no período
1961-1973, em particular no sector industrial, com uma taxa anual de
crescimento do VBP de 19% e de 22% no período 1965-1973, depois de
publicada a nova legislação sobre o condicionamento industrial.
Mas mesmo no conjunto económico do país, o desenvolvimento estava
a acontecer e vários sinais apontavam para uma significativa melhoria das
condições de vida da população, uma das condições para a sua
sustentabilidade a prazo63.
Foram, de certa maneira e ainda que dentro dum contexto político de
contestação da presença portuguesa em Angola, as taxas de crescimento dos
sectores económicos, a sanidade das finanças públicas da colónia e a
transparência da gestão macroeconómica que levaram muitas agências
internacionais a considerarem, mormente depois da independência e do
descalabro económico que se seguiu, o caso como o milagre económico
angolano, que colocou o território numa posição ímpar no conjunto de países
da África intertropical e levou a apontá-la como exemplo no plano mundial, a
par do Japão64.
O grande propósito estratégico foi o da industrialização da colónia, a
mais representativa do “Império Colonial Português” pela quantidade,
diversidade e riqueza dos seus recursos naturais. Esta visão estratégica teve
dois períodos temporais de implementação: o primeiro, de 1961 até 1969,
consagrado ao lançamento das bases para a grande arrancada industrial e o
segundo tempo, de 1969 a 1973, dedicado às políticas de crescimento
económico e de industrialização.
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São do primeiro período, a publicação do primeiro manual de
investimentos sobre o sector mineiro (4 volumes), um estudo sobre o
aproveitamento dos excedentes de energia pelo sector industrial, um estudo
aprofundado sobre o desenvolvimento regional de Angola, um outro virado
para a industrialização do território e de dois extraordinários trabalhos sobre
o desenvolvimento económico de Angola, ainda hoje referências
incontornáveis para a História Económica do país65.
No segundo período e até 1973, os ritmos de crescimento económico
foram significativos e a nível institucional ocorreram reformas e
ajustamentos como a criação da Secretaria Provincial de Planeamento e
Finanças (a união entre o curto prazo e a perspectiva estratégica de longo
prazo), a elaboração da Estratégia de Desenvolvimento Industrial por um
grupo de reputados economistas e engenheiros coordenados por Walter
Marques.
Entre 1961 e 1971 a industrialização de Angola foi, sobretudo, o
resultado da política de condicionamento industrial, adoptada pela potência
colonial no contexto do grande projecto de construção do Espaço Económico
Português (EEP), uma espécie de Zona de Comércio Livre entre a Metrópole e
as colónias, com liberalização das trocas comerciais e dos pagamentos interterritoriais. A criação do sector transformador em Angola sofreu uma dupla
influência de sentidos diferentes: um negativo e derivado da criação do EEP e
outro positivo, decorrente da Lei do Condicionamento Industrial que
protegia, de certo modo, a indústria de cada uma das colónias portuguesas.
A Lei do Condicionamento Industrial foi, na verdade, um dos grandes
instrumentos de enquadramento da política de industrialização de Angola,
quer restringindo as possibilidades de desenvolvimento industrial da
colónia66 – já que fazia depender o estabelecimento de actividades de
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transformação de um moroso processo apreciação, discussão e decisão
sobre as indústrias portuguesas –, quer operando uma espécie de reserva de
mercado para as actividades de transformação que lograssem instalar-se,
dando-se, assim, conteúdo prático ao argumento da protecção da indústria
nascente. E deste ponto de vista, Ana Maria Neto67 refere que 1960-1973 foi
o período áureo do desenvolvimento industrial de Angola, traduzido por
taxas de crescimento de 16% ao ano entre 1960 e 1965 e de 22% entre 1965
e 1973.
Com a integração de Portugal na EFTA e a adopção dum estatuto de
parceiro preferencial da Comunidade Económica Europeia em 1972, o
Condicionamento Industrial deixou de exercer o seu papel protector,
passando a economia industrial de Angola a estar mais livre e sujeita aos
mecanismos de mercado, podendo, neste novo quadro de referência, passar
a exercer o papel de dinamizador do crescimento económico da colónia e de
modernização tecnológica do seu sector produtivo.
Algumas transformações estruturais ocorreram na colónia entre 1960
(prelúdio da guerra de libertação) e 1973 (prólogo da independência), como
resultado de importantes reformas económicas e institucionais com
destaque para a aplicação do planeamento, à semelhança do que se passava
na Metrópole e em todas as restantes colónias portuguesas. São deste
período os Planos de Fomento (IV entre 1974 e 1979, que não chegou a ser
implementado devido à ocorrência da independência política, III entre 1968 e
1973, Intercalar, de apenas 3 anos, entre 1965 e 1967 e o Primeiro Plano de
Fomento realizado entre 1960 e 1964). Estes Planos de Fomento
apresentavam uma clara filosofia de intervenção do Estado na economia
oliveira, a videira, a amendoeira e a figueira, eram proibidas na colónia, na base do argumento de que era preciso preservar
a tradição da Metrópole nessas culturas, no quadro duma especialização agrícola dentro do Espaço Económico Português. A
reciprocidade do princípio do respeito da tradição agrícola determinava que na Metrópole estivessem interditadas as
culturas do algodão, tabaco, beterraba e cana-de-açúcar.
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como meio para se criarem as condições fundamentais para o crescimento
da economia, nomeadamente as infraestruturas, com destaque para as
rodovias e as ferrovias. O III Plano de Fomento foi concebido e coordenado
por eminentes economistas portugueses ao tempo em serviço público na
colónia, de onde se destacam o Dr. Jorge Eduardo da Costa Oliveira, o Dr.
Walter Pego Marques – autor de um dos mais importantes livros de
Economia sobre a realidade de Angola e intitulado “Problemas do
Desenvolvimento Económico de Angola” e ainda hoje utilizado em trabalhos
de pesquisa social –, o Dr. António Augusto de Almeida e o Dr. Alberto
Ramalheira. As Instituições Económicas mais importantes desta época de
intenso crescimento económico eram a Secretaria Provincial de Finanças e
Planeamento (superiormente dirigida pelo Dr. Jorge Eduardo da Costa
Oliveira)68, a Secretaria Provincial de Economia chefiada pelo Dr. Walter
Marques. Foi ainda durante a sua orientação que se deram início aos
importantes trabalhos de elaboração do IV Plano de Fomento que visava
lançar as bases para a modernização estrutural da economia angolana. Este
último Plano de Fomento teve como bases para a sua elaboração muitos
estudos realizados por diferentes instituições públicas e também através de
parcerias público-privadas, devendo-se destacar os estudos sectoriais
(população, agricultura, manufactura, indústria extractiva, comercialização
dos produtos agrícolas, circuitos de comercialização, integração do espaço
económico português, crédito, etc.) e os dirigidos ao incentivo da
competitividade, como os do Parque Industrial do Huambo, da Zona
Industrial Pesada de Moçâmedes, o projecto do aproveitamento dos fosfatos
de Cabinda, etc.
O peso do sector primário baixou de 32% em 1966, para 23% em 1970
(sinal de ganhos de produtividade), enquanto se incrementava a participação
68
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relativa das actividades dos sectores secundário (14% em 1966 e 21% em
1970) e terciário (para os mesmos anos, 54% e 56%).
No sector secundário foi a indústria transformadora que mais cresceu,
com uma taxa média de variação anual de 19,3% (com dinâmicas
interessantes das indústrias alimentares, têxtil, bebidas, tabaco, papel e
pasta de papel, produtos minerais não metálicos e química).
O Ensino Universitário
Para que as potencialidades de crescimento da colónia se pudessem
concretizar em mais desenvolvimento, havia que criar capital humano de
elevado nível, só possível com a instauração do ensino universitário e a
promoção da investigação científica. Assim, em 21 de Agosto de 1962 foi
publicado o Decreto-Lei nº 44 530 que formalizava a criação dos Estudos
Gerais Universitários em Angola e Moçambique, estipulando no seu artigo
1º: “São criados nas Províncias de Angola e Moçambique os Estudos Gerais
Universitários, integrados na Universidade Portuguesa”. O artigo 12º
estipulava a integração nos Estudos Gerais Universitários dos organismos de
investigação científica existente à época. Em Angola, estavam em actividade
o Laboratório de Engenharia (LEA) e o Instituto de Investigação Científica de
Angola (IICA), em Luanda e os Institutos de Investigação Agronómica (IIAA),
de Investigação Veterinária (IIVA) e o Instituto de Investigação Média,
sediados em Nova Lisboa (hoje cidade do Huambo). Na sua fase inicial, os
Estudos Gerais Universitários de Angola configuravam apenas estudos
preparatórios de três anos, sendo o restante da formação completada na
Metrópole.
O Decreto-Lei nº 45 180, de 5 de Agosto de 1963, estabeleceu, no seu
artigo 8º, os dez cursos que iriam funcionar: Ciências Pedagógicas, MédicoCirúrgico, Engenharia Civil, Engenharia de Minas, Engenharia Mecânica,
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Engenharia Electrotécnica, Engenharia Químico-Industrial, Agronomia,
Silvicultura e Medicina Veterinária.
A visita presidencial do Almirante Américo Thomaz a Angola foi
aproveitada para a inauguração oficial dos Estudos Gerais Universitários de
Angola, tendo a sessão solene de abertura do primeiro ano lectivo sido
realizada no dia 6 de Outubro de 1953, no Salão Nobre do Liceu Salvador
Correia, em Luanda, com a presença do Ministro do Ultramar (Comandante
Peixoto Correia), do Vice-Presidente da Assembleia Nacional (Dr. Soares da
Fonseca), do Governador-Geral (Tenente-Coronel Silvino Silvério Marques) e
do Arcebispo Coadjutor de Luanda (D. Manuel Nunes Gabriel). O Reitor,
Professor Doutor André Navarro fez o discurso de abertura e o Professor
Doutor Délio Nobre dos Santos proferiu a oração de sapiência (A Cultura
Humanística Portuguesa perante os problemas de uma civilização
ecuménica).
A 11 de Dezembro de 1968 foi promulgado o Decreto-Lei nº 48 790
que, no seu artigo único, determinava “Os Estudos Gerais Universitários de
Angola e Moçambique passam a ter a designação, respectivamente, de
Universidade de Luanda e Universidade de Lourenço Marques”. Nestas novas
condições foi nomeado como Reitor da Universidade de Luanda o Professor
Doutor Ivo Ferreira Soares que discursou na sessão solene de abertura do
ano lectivo em 23 de Dezembro desse ano.
O Ensino de Economia
Até 1970, na área da Economia, o único programa pós-secundário era
oferecido pelos Institutos Comerciais de Luanda e de Sá da Bandeira (hoje
Lubango), com a duração de dois anos curriculares. O Governo português,
receoso que os conteúdos dos programas pudessem ter efeitos políticos,
sempre resistiu à criação dos Cursos de Economia e Direito, quer em Angola,
como em Moçambique. Só em Outubro de 1970 este Curso Universitário foi
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criado em Luanda e Lourenço Marques, configurado segundo o modelo do
Curso Superior de Economia da Universidade do Porto, com a licenciatura de
cinco anos. O Professor Ivo Soares nomeou de imediato o Professor Abílio
Lima de Carvalho como Director.
O Curso Superior de Economia começou com quatro cadeiras:
a) Economia I regida pelo Dr Vicente Arraia (na altura director do
Departamento de Estudos Económicos do Banco Comercial de
Angola. O livro de base seguido foi o célebre Lições de Economia do
Professor Francisco Pereira de Moura.
b) Matemáticas Gerais, entre ao Dr. Gerberto Carvalho Dias.
c) Introdução às Ciências Sociais, lecionada pelo Professor Lima de
Carvalho.
d) Propedêutica Comercial, assegurada pelo Dr. Francisco Reis,
Director-Geral do Banco de Fomento Nacional em Angola.
Só depois de algum tempo foi possível encontrar o professor para a
disciplina de Introdução ao Estudo do Direito, na pessoa do Dr. Augusto
Penha Gonçalves, Juiz Desembargador em Luanda.
No segundo ano de funcionamento (1971/1972) foram introduzidas
novas disciplinas:
a) Economia II (Análise Macroeconómica) regida pelo Dr. José Manuel
Gonçalves Serrão (Director-Adjunto da Inspecção Geral de Crédito
e Seguros), coadjuvado pelo Dr. Manuel José Alves da Rocha
(técnico especialista dos Serviços de Planeamento e Integração
Económica). Análise Económica de Conjuntura do Professor
Francisco Pereira de Moura era a bibliografia básica.
b) Finanças Públicas, de responsabilidade do Dr. Alberto Ramalheira,
Administrador do Instituto de Crédito de Angola.
c) Mantiveram-se os professores das restantes cadeiras já lecionadas
no primeiro ano, já que eram uma sua continuação.
Para o terceiro ano (1973) foram consideradas novas disciplinas:
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a) Direito Fiscal, com o Dr. Fernando Mendes.
b) Estatística, regida pelo Professor Doutor Manuel Murta.
c) Economia III (baseada nas obras de Celso Furtado, Teoria e Política
do Desenvolvimento Económico, J.M.Albertini, Les Mécanismes du
Sous-Développement e Arthur Lewis, prémio Nobel de Economia
em 1979, A Teoria do Desenvolvimento Económico), entregue ao
Dr. Vicente Arraia, talvez a disciplina mais importante para os
alunos que pretendiam seguir carreira em desenvolvimento
económico. No âmbito desta disciplina, o Professor Lima de
Carvalho convidou o Professor Alfredo de Sousa para dar um ciclo
de lições sobre Economia e Sociedade em África.
Em 1974, novas áreas de conhecimento foram reflectidas:
a) Econometria, com o Professor Marques Henriques.
b) Economia IV, com o Dr. Victor Correia, Director dos Serviços de
Planeamento e Integração Económica.
c) Direito Comercial assegurada pelo Dr. Gândara de Oliveira.
d) Economia de Empresa de responsabilidade do Dr. Henrique
Constantino.
Com a Revolução de 25 de Abril de 1974, as consequências foram
dramáticas e tumultuosas. Em 1975 – 5º e último ano de vida da Faculdade
de Economia da Universidade de Luanda – iniciou-se um processo de
reestruturação curricular, muito agitado e já com carências evidentes de
professores, com o êxodo dos portugueses. A maioria das disciplinas foram
convertidas em semestrais, com novas disciplinas adicionadas: Economia de
Angola, Sindicalismo, Cooperativismo e Política Económica (lecionada pelo
Professor Doutor Jorge Braga de Macedo69) e que trouxe aos alunos uma
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perspectiva muito mais aberta quanto às escolhas possíveis dos trilhos do
desenvolvimento em Angola.
Em Outubro de 1975, nas vésperas da independência nacional, a
Faculdade de Economia viu-se obrigada a suspender as suas actividades.
PERÍODO 1975-1997
A situação económica
Logo a seguir à Independência, viveu-se um período de entusiasmo,
apesar da enorme destruição de capital e da saída de grande parte dos
quadros que geriam a economia, a administração pública e os demais
sectores da vida social.
Esse entusiasmo militante foi muito importante para a manutenção de
alguma actividade económica. Porém, havia muito amadorismo na gestão
(foram aproveitados quadros das mais diversas formações, muitos sem
qualquer formação ou experiência) e o modelo de planificação centralizada
da economia, tal como foi posto em prática, mostrou-se inadequado para
promover a recuperação (o período de transicção da economia colonial de
mercado para uma economia mais de tipo ideológico, fundada na
propriedade colectiva dos meios de produção e numa tentativa de alterar a
natureza de classe das relações de produção produziu choques em todos os
domínios da sociedade, por se tratar de um sistema completamente
desenraizado da cultura da totalidade dos povos que constituem o mosaico
étnico do país) e até mesmo dessincronizado das grandes transformações no
sistema socialista mundial protagonizadas pela Perestroika e Glasnost da
União Soviética. Dir-se-ia que a fundação do regime socialista em Angola
esteve na contramão da História, um verdadeiro desacerto de calendário. O
ensino no país, em especial o superior, foi tomado de “assalto” pelos
cubanos – com base na matriz soviética de planificação centralizada – os
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conteúdos das disciplinas foram todas adaptadas à nova ideologia, na qual
não cabia nenhum pensamento económico liberal ou keynesiano,
considerados hereges face aos propósitos de transformação da sociedade
angolana.
A partir de 1978, foi ganhando forma a ideia de que só uma inversão do
sistema de gestão micro e macroeconómica poderia fazer o país sair da
recessão em que se encontrava. No final da década de 80, tornou-se claro
que, não apenas a visão macro-económica tinha que mudar, mas o sistema
de produção tinha que regressar à livre iniciativa e ao mercado. Os anos
desta década foram marcados por um longo período de ajustamento que
criou as bases para a transição para a economia de mercado, muito tempo
depois, em 1991, quando finalmente os dirigentes se convenceram de que o
modelo económico era inadequado aos propósitos do crescimento
económico. Porém, o reconhecimento deste falhanço nunca foi unânime
entre os dirigentes do MPLA (no entanto, ao nível da superestrutura do
ensino universitário a matriz marxista prevalecia, tendo, mesmo, levado ao
afastamento de docentes de enorme valia por razões de natureza
ideológica).
Quer no documento de fundamentação do OGE de 197970, quer em
diversos documentos do Partido único, começaram a aparecer, de forma
clara, referências à insustentabilidade dos défices da Administração Pública e
empresas estatais, concluindo-se pela necessidade urgente do seu
saneamento financeiro.
Em Agosto de 1981, ocorreu a segunda invasão sul-africana do
território nacional, agravando ainda mais a situação económica e as
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dificuldades logísticas. A desagregação da FNLA e o regresso a Angola de
alguns dos seus dirigentes criou um clima propício ao regresso de muitos dos
refugiados na actual RDC que se radicaram principalmente em Luanda.
Dotados de experiência e contactos comerciais, estes antigos refugiados
rapidamente impuseram, num país onde faltava de tudo, mercados informais
onde havia de tudo a preços altamente especulativos. Esta situação
contribuiu muito para a criação, na sociedade angolana, de uma cultura de
apropriação pessoal dos bens do Estado e das empresas que desorganizou
completamente os mercados, os preços administrativos praticados
oficialmente eram absolutamente obsoletos e sem qualquer aderência à
realidade e tornou inexpressivas as remunerações do trabalho. Sendo
incapaz de reagir rapidamente à inversão de valores, o Partido único e o
Estado fizeram um longo caminho de cerca de 20 anos durante os quais,
primeiro por necessidade de sobrevivência e, depois, pela degradação dos
valores, se generalizou a corrupção a todos os níveis da sociedade.
Para agravar ainda mais a situação económica, em 1981/82 dá-se uma
redução da produção de petróleo agravada pela queda dos preços entre
1981 e 1986, tendo atingido a cifra mínima de 8 USD por barril.
Em reacção a esta situação económica caótica, foram iniciadas
conversações para a adesão ao FMI, o que trouxe, como consequência, a
circulação de ideias económicas ocidentais, por oposição às ideias Marxistas.
Tornava-se, também, cada vez mais evidente a necessidade de um plano de
saneamento de emergência.
Em 1983, vem a Angola uma equipa composta por José da Silva Lopes,
Maria Manuela Morgado, Jorge Braga de Macedo, Ana Maria Neto e António
Guterres a convite do Ministro das Finanças e Governador do BNA, Augusto
Teixeira de Matos. O financiamento foi do PNUD e a empresa contratada foi
a NORMA (que na altura tinha uma forte relação com o governo angolano,
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para quem prestou muitos serviços de consultoria económica e financeira).
Foi elaborado um excelente relatório sobre a situação económica e social de
Angola e que até hoje funciona também como um magnífico reportório de
estatísticas, num período em que se verificou uma espécie de apagão
estatístico no país.
Ainda em 1983, Augusto Teixeira de Matos propõe ao Presidente da
República o apoio da Hungria, que tinha encetado uma via alternativa ao
planeamento centralizado de tipo soviético, ainda que no âmbito de uma
economia socialista. A ajuda Húngara chega a Angola em 1984, chefiada pelo
Professor Gyorgi Tallós e inicia os trabalhos com a participação de técnicos
superiores de vários ministérios.
As propostas deste grupo Angolano-Húngaro foram aprovadas pelas
mais elevadas instâncias do Partido e do Estado, nomeadamente a I
Conferência Nacional do MPLA que propôs a sua adopção pelo II Congresso,
(Dezembro 1985). Contudo, a passagem para os órgãos do Estado foi lenta:
só em Dezembro de 1986 o PR criou uma Comissão para a materialização das
medidas do II Congresso e só em Julho de 1987, a resolução 8/87 do
Conselho de Defesa e Segurança manda criar o “Programa de Saneamento
Económico e Financeiro” (SEF) e constituir-se o seu Secretariado Técnico. O
SEF (Programa de Saneamento Económico e Financeiro) pode ser
considerado como a grande lufada de ar fresco sobre a cinzenta economia
marxista e centralizada da altura. Mário Nelson Cardoso Maximino publicou
uma série de 10 excelentes artigos sobre a história do SEF no Semanário
angolano Novo Jornal nos meses de Julho, Agosto e Setembro de 2017.
Simultaneamente, em Setembro de 1986, o Ministro das Finanças e
Governador do BNA encabeça uma reunião com o FMI e o país lança um
projecto de colocação de títulos nos mercados financeiros internacionais
que, mais tarde, se transformou numa operação global de reescalonamento
de toda a dívida nacional junto do Clube de Paris.
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A necessidade imperiosa de se alterar o quadro económico é bem
espelhada no crescimento do PIB. Na década de 80, pese embora a falta de
estatísticas fiáveis, o PIB terá crescido a uma média de 5% ao ano.
Considerando que o PIB petrolífero cresceu, sensivelmente, a uma média
anual de 15% (de 132k em 82 para 550k barris/dia em 92), o resto da
economia regrediu à taxa anual de -5,3% (a estimativa do Banco Mundial,
para este período, foi de uma regressão de apenas -2,3%). Se parte da
degradação se explica pelo conflito militar, com o abandono dos campos e
destruição dos transportes, a desindustrialização do país, que, em 1984 tinha
apenas 241 empresas industriais71 empregando 85.000 trabalhadores72
quando, “em 1974, estavam registadas na indústria transformadora cerca de
4.000 empresas que garantiam emprego a mais de 200.000 trabalhadores”73,
mostra como a deficiente capacidade de gestão e de direcção da economia,
constituíam um gravíssimo problema nacional.
O investimento privado, durante os anos 80, foi quase exclusivamente
estrangeiro e na área dos petróleos, pelo que o sector não petrolífero
apresentou, não apenas elevada regressão da sua capacidade de gestão, mas
também uma forte degradação física e obsolescência dos seus equipamentos
e tecnologias.
As finanças públicas caracterizaram-se por défices crónicos (média de 15% ao ano), fortíssimo peso das despesas militares e do serviço da dívida,
do lado da despesas e dependência das receitas petrolíferas, em resultado da
degradação económica, do crescimento do sector informal e da incapacidade
de cobrança de impostos. Os saldos orçamentais negativos foram sendo
sucessivamente financiados por dívida externa e emissão de moeda.
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A partir da instituição do SEF, iniciou-se uma viragem decisiva da
economia nacional com vista ao incentivo à iniciativa privada, iniciando-se
com o comércio (o que afectou alguns interesses instituídos) como a peçachave para pôr em funcionamento os mercados. Também este programa
permitiu a privatização, eufemisticamente tratado com “redimensionamento
do Sector Empresarial do Estado”, de parte do sector estatal que se
encontrava completamente desorganizado, vivendo num caos onde
interesses privados se apoderavam dos meios postos à sua disposição.
Coube ao secretariado do SEF apresentar importantes propostas de
alteração legislativa que culminaram, em 1988, com a aprovação das leis que
marcaram as bases da abertura da economia à iniciativa privada, esforço
legislativo que se prolongou por toda a década de 90.
Em 1989 Angola adere às instituições de Bretton Woods o que nos
permite começar a receber assistência em diversas áreas, contrapondo, a
nível teórico, as ideias marxistas e as veiculadas por estas instituições
internacionais.
Em 1990, considerando as resistências internas no Partido, a equipa do
SEF é substituída.
Os anos de transição entre a década de 1980 e 1990 são vertiginosos
em termos de acontecimentos político-militares: batalha do Kuito-Kanavale
(1987/1988), retirada Sul-africana da Namíbia (1989), independência da
Namíbia (21 Março 1990), retirada cubana de Angola (1991), Acordos de
Bicesse (Maio 1991), Eleições (Setembro de 1992), processo de
democratização na África do Sul (eleições em 1994), queda do murro de
Berlim (1989) e do sistema soviético (1991).
No rescaldo imediato das eleições de 1992, o país volta, no entanto, a
mergulhar na guerra civil. Inicialmente, impera, do lado do MPLA e do
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Governo, alguma confusão resultante da desactivação das FAPLA e chamada
das FAA, ainda mal organizadas, a assumirem o confronto com a UNITA.
Porém, com o novo ambiente geral internacional (independência da Namíbia,
fim do apartheid, queda de Mobuto, retoma do poder por Sassou Nguesso
no Congo) e no quadro do Protocolo de Lusaka (1994) a Unita vê-se quase
completamente isolada e vai perdendo posições decisivas até ao final da
guerra, em 2002.
Neste período, os problemas económicos, embora essenciais, até para
o financiamento das FAA, foram deixados um pouco em “navegação à vista”,
sem um plano global estruturante como o SEF, sucedendo-se 9 planos
económicos (de emergência) em 7 anos (de 1990 a 1997). Contudo, cada
programa tinha os seus objectivos e, pese embora um ou outro recuo, foi
clara a linha de tendência de liberalização dos preços, incluindo a condição
prévia de desvalorização do kwanza de forma a harmonizar as taxas de
câmbio oficial e informal, cujo diferencial passa de 70 vezes em 1990
(quando o câmbio oficial era, ainda, de 30 Kwanzas) para 6% em 2000.
Ainda durante este lapso de tempo, a economia estatal pouco melhora e
vai sendo lentamente substituída por uma incipiente economia privada. Com
o aparelho produtivo completamente desorganizado, a economia de guerra e
um sector comercial privado informal, o país vive anos de hiper-inflação,
quase sempre da ordem dos 3 dígitos, com picos nos anos de 1993 (1838%),
1995 (3784%) e 1996 (1651%).
Neste período, os salários perdem completamente a sua expressão, não
sendo, realmente, possível comprar com eles absolutamente coisa nenhuma:
o valor de uma grade de cerveja no mercado informal era superior ao de
duas passagens da TAAG, de ida e volta a Portugal. A participação na
Administração Pública ou no sector produtivo passaram a justificar-se, não
pelo salário auferido, mas apenas pela “gasosa” ou parte da produção que
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era entregue directamente aos trabalhadores (auto-consumo) para ser
comercializada no mercado informal. Este período é também caracterizado,
compreensivelmente, pela mais completa falta de estatísticas fiáveis.
Contudo, depois de 1997, com a reafirmação da economia de mercado,
num contexto internacional muito diferente dos anos 1980 e 1990, começam
a aparecer sinais de reorganização que melhoram significativamente com a
recuperação dos preços do petróleo a partir de 1999 e do seu “boom” de
2002 a 2008.
Ensino da Economia
Este período foi caracterizado pela ascensão e queda da economia
socialista em Angola. Um socialismo, em geral, pouco interiorizado, onde a
disciplina de planificação e execução das directrizes económicas, sempre
chocou com um fortíssimo sentimento de apropriação individual e uma,
incompreensível, mas muito vincada, ideia de que era possível fazer tudo “à
maneira angolana”. Esta apropriação privada começa no sistema de
comando da economia que se traduz por cada um mandar na sua empresa no porto mandava o director do
, na Importang o seu Director Geral,
etc. – que é bem expressa na constatação, em Novembro de 1981, pelo
Departamento de Política Económica e Social do MPLA74 de que “O Plano
Nacional continua a ser um aglomerado simples de planos sectoriais e não
um plano nacional de facto”.
A alteração profunda das ideias sociais e económicas foi também um
longo processo. Como afirma Alves da Rocha “atesta, também, o nível de
mentalidade e cultura económica da época, em que falar-se de inflação, de
desvalorização cambial, de liberalização da economia e de
desregulamentação dos mercados era, não só incompreensível – no sentido
74
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mais honesto da incompreensão enquanto falta de capacidade técnica para
se entender o contrário – mas uma autêntica heresia económica. Nem
mesmo o SEF com as suas propostas reformistas, devidamente justificadas,
foi suficiente para introduzir alterações culturais determinantes da mudança
e da modernização no terreno económico.”
No campo da Teoria, caminhou-se pelo menos tão lentamente como no
resto da sociedade.
A Faculdade de Economia da Universidade do Estado reabriu no ano de
1979, nas instalações do antigo Curso Superior de Economia. O essencial das
reformas ocorridas em 1974 e primeiro trimestre de 1975 – e de se deu nota
na primeira parte desta reflexão – perdeu-se integralmente a favor da
concepção de um novo paradigma do ensino da economia, baseado no
marxismo, planificação, economia administrativa e afectação política dos
meios e recursos de produção. A escolha dos cursos pelos alunos não era
livre, mas sujeita ao que entendiam ser as necessidades da economia e do
seu sistema produtivo.
No novo curso de Economia, predominavam as cadeiras técnicas de
gestão e, em termos macroeconómicos, o estudo da crítica de Marx ao
capitalismo. Os estudos teóricos e práticos dos instrumentos de planificação
socialista estavam confinados às disciplinas semestrais de Planificação da
Economia I e II, numa abordagem muito genérica sobre a planificação
centralizada.
Os temas de Macroeconomia eram leccionados nas cadeiras de
Economia Política I e II, regidas, inicialmente, pelo Prof. Vallejos, com base no
currículo da Universidade de Havana. Estas cadeiras baseavam-se no Capital,
de Karl Marx, tendo como temas principais: a teoria do valor, teorias das
mais-valias, salário e capital, a circulação do capital, teoria da taxa de lucro,
diversas formas do capital, rendimentos e classes sociais.
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Correspondendo um pouco à prática do socialismo angolano, também o
ensino superior da economia se pode caracterizar, nesta época, por um
assumir envergonhado das teses soviéticas, aceitando a crítica ao capitalismo
mas sem colocar demasiado afinco na prática dos seus instrumentos de
acção e planificação.
Correspondendo ao lento processo de passagem para a economia
privada, que dura, pelo menos, 20 anos, de 1978 a 1997, com constantes
avanços, recuos e hesitações, até ser plenamente assumido, também ao nível
do ensino teórico, se mantém na única universidade existente no país, a
saber, a Universidade Agostinho Neto, que herdou as estruturas e alguns
(poucos) professores da Universidade de Luanda.
No início dos anos 1990, o curriculum de economia sofre algumas
alterações que se vão consolidando até ao programa actual cujo conteúdo
programático de Macroeconomia é ministrado, de forma específica, nas
cadeiras de Macroeconomia I e II com os seguintes temas:
Ø Macroeconomia I: Rendas e Gastos (equilíbrio); Noções Históricas de
Macroeconomia (as escolas Clássica, Marginalista, Marxista e Neoclássica, Keynes, o Monetarismo; a nova escola clássica e as expectativas
racionais; os novos keynesianos); Abordagem para analisar os problemas
da Macroeconomia (curvas IS-LM, o uso da álgebra e cálculo, diagramas
dos sectores reais e financeiros, lei de Walras e análise das recentes
políticas Macroeconómicas em Angola); Teoria do Consumo (keynes,
James Duesemberry, Milton Friedman e Ando-Modigliani); Teorias de
Investimento; As despesas públicas e o Orçamento de Estado; Políticas
para estimular a oferta agregada de bens e serviços da Economia versus
políticas de estímulo da demanda agregada.
Ø Macroeconomia II: O sistema Bancário; A demanda de Moeda (teorias
Clássica, de Keynes, de Cambridge e de Milton Friedman, estoques e
velocidade da moeda); Teoria da inflação (os modelos monetarista,
keynesiano e estruturalista; a seigniorage e imposto inflacionário);
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Inflação e desemprego; Expectativas racionais em relação à política
económica de Keynes (a crítica de Lucas); A teoria do crescimento
económico; A economia internacional; A teoria da Paridade do Poder de
Compra; O estado presente da teoria da macroeconomia.
A bibliografia é baseada em manuais de macroeconomia, quase todos
de edição ou tradução brasileira: Michael Burda e Charles Wyplosz –
Macroeconomics; Delfaut, P – Keynes e o keynesianismo; Pereira-Lunghu, J.
M. - Agricultural Policy and performance in Liberia...”; Keynes – Teoria Geral
do Emprego, do Juro e da Moeda; Dornbusch, Rudiger e Stanley Fisher –
Macroeconomia; Gordon J. R. - Macroeconomia; Relatórios de
Desenvolvimento Humano de Angola; Santos, J. e outros – Macroeconomia;
Marques, W. – Moedas e instituições financeiras; Leite J. A. Macroeconomia, teoria, modelos e instrumentos de política económica;
Lopes L. M. e outros – Manual de Macroeconomia; Simonsen e outros –
Macroeconomia; Gremand A. P e outros – Manual de Macroeconomia básico
e intermédio; Mayer T. e outros – Moeda, Bancos e Economia; Giocomoni J. Orçamento Público; Krugman P. - Crises Monetárias.
Pelo teor das disciplinas anteriores parece poder visualizar-se uma
intenção de se apresentar um debate teórico entre Economia Keynesiana e
Economia Clássica, mas que nunca passou disso mesmo, ou seja, entre as
diferentes Universidades angolanas nunca se assumiu nenhum debate
teórico, não se podendo, com rigor, classificar as escolas de keynesianas ou
liberais.
Uma palavra especial é reservada à Universidade Católica de Angola, na
sua qualidade de primeira Universidade privada de Angola.
· Em Outubro de 1999, foi inaugurada a Universidade Católica de Angola,
primeira escola superior privada no país.
· Nesta escola, a Macroeconomia é sobretudo leccionada através das
cadeiras de Introdução à Macroeconomia, Macroeconomia I e Tópicos
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de Macroeconomia (Macroeconomia II).
· Introdução à Macroeconomia foi tendo como livros base Principles of
Economics de Gregory Mankiw e Economia de Samuelson/Nordhaus,
três economistas de tendência keynesiana. Aqui os temas são
essencialmente de carácter introdutório: o rendimento; o consumo; o
investimento e poupança; oferta e procura agregadas; Moeda e bancos;
Inflação; Determinantes do crescimento económico e conceitos base
sobre economia aberta.
· Macroeconomia I: foi-se baseando nos livros de Olivier Blanchard
Macroeconomics, Principles of Economics de Gregory Mankiw e
Economia de Samuelson/Nordhaus. Os temas desta cadeira são
essencialmente técnicos com pendor keynesiano: Despesa agregada;
Multiplicadores; Procura e oferta de moeda; agregados monetários;
Taxa de juro; bases teóricas da política monetária; O modelo IS-LM;
Expectativas racionais; O emprego, salários e preços; o modelo AS-AD;
Políticas monetárias e orçamentais.
· Macroeconomia II – Principais escolas de pensamento macroeconómico;
A história das crises económicas e financeiras; Modelos de Política
Monetária: Modelo das metas de inflação; e Política fiscal e dívida
pública. A bibliografia inclui agora: Snowdon & Vane – Modern
Macroeconomics; Paul Krugman – O regresso da Economia da Depressão
e “How did we get it so wrong”; Leão, E, Leão, P e Lagoa – Política
monetária e mercados financeiros; Abreu, M e Ferreira, C - Economia
Monetária e Financeira.
A Universidade Pública, Agostinho Neto, segue uma linha de conteúdo
programático do ensino da macroeconomia praticamente semelhante à da
Universidade Católica de Angola, sendo as duas Universidades as que melhor
têm veiculado o modelo Keynesiano.
No entanto, a UCAN tem como paradigma do seu ensino universitário
geral a Doutrina Social da Igreja, enquanto a UAN defende a validade da
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intervenção do Estado na economia, não apenas enquanto agente supletivo
do funcionamento do mercado, mas também como empresário público.

Comentário: Fátima Moura Roque
Sendo Angolana e tendo sido aluna de Alves da Rocha é com enorme
sentido de responsabilidade que faço um comentário à parte do texto que
começa com a criação dos Estudos Gerais Universitários em Angola e
Moçambique , em 1962 , até ao quinto ano do curso de Economia , em 1975 .
Está rigoroso, preciso e completo. Gostaria de acrescentar, no entanto, que
depois de cinco anos a estudar Economia saímos de lá com algumas
deficiências em várias disciplinas. Lacunas essas que acabei por as preencher
em Joanesburgo, na Universidade de Witswatersrand.
Não tendo sido possível estar presente no workshop, quero acrescentar
a perspectiva de uma Angolana que lecionou em quatro escolas diferentes.
Comecei por ter sido " monitora " em Luanda , enquanto aluna , de Murta e
de Marques Henriques (de estatística e econometria, respectivamente),
juntamente com outro colega nosso, Virgílio Pena da Costa . Em 1976, na Wits
University, depois da Independência de Angola em 1975, lecionei comércio
internacional e econometria, na licenciatura e no mestrado. Quando terminei
o doutoramento " The Theory and Empirical Analysis of Factor Intensity in
International Trade: The South African Case ", em 1985, vim, a convite de
Alfredo de Sousa, dar aulas para a Faculdade de Economia – até ter sido
libertada da " custódia " do Governo de Angola no dia 4 de Fevereiro de 1993,
terminando o vínculo que mantinha com a UNL. Na macroeconomia da UNL
estavam vários " génios ", incluindo o coordenador JBM .
Fui "aterrar" na microeconomia, no comércio internacional e na
econometria, tanto a nível da licenciatura como de mestrado, tendo.
coordenado um projeto de investigação juntamente com Anthony Courakis no
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ISEG e em Coimbra também com Manuel Porto. Em 1998, após ter sido
expulsa da UNITA em 1997, dei durante alguns anos aulas no programa de
mestrado da Universidade Lusófona sobre Desenvolvimento Africano. Agora
sou professora convidada no Instituto de Estudos Políticos da Universidade
Católica.

Parte 2 Incumbentes
O Eco-Sistema de Planeamento Emergente nos Anos 60 e a criação
do GEBEI
João Cravinho
Há quase 50 anos, a criação do Grupo de Estudos Básicos de Economia
Industrial (GEBEI) no âmbito da Secretaria de Estado da Indústria foi uma
tentativa inusitadamente singular de pôr à disposição dos decisores políticos
e da Administração Pública um conjunto de investigações e de instrumentos
quantitativos destinados a preparar e avaliar políticas públicas do ponto de
vista económico numa perspectiva estrutural sistémica.
Na década de 60 as Faculdades de Economia eram apenas instituições de
ensino e não de investigação. Na ausência de programas estruturados de
formação pós-licenciatura os doutoramentos, marcadamente escassos em
número, prolongavam-se por um número considerável de anos em
isolamento algo secretivo. Em matéria de investigação económica
destacavam-se apenas os Centros da Fundação Gulbenkian e da Associação
Industrial Portuguesa, dirigidos por professores universitários e integrando
investigadores que exerciam a docência universitária como actividade
independente, bem como o Gabinete de Estudos do Banco de Portugal.
Face a este panorama, começo por explicar o que proporcionou a criação
do GEBEI.
O primeiro factor crítico que deu sentido à criação do GEBEI no início dos
anos 70 foi o desenvolvimento na década anterior de um eco-sistema
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político e administrativo do planeamento em Portugal bastante extenso e
pró-activo.
O I Plano de Fomento (1953-58) não foi mais do que uma lista ad hoc de
projectos. Já os Planos seguintes foram objecto de uma preparação bastante
mais elaborada, sucessivamente aperfeiçoada no tempo, apoiada numa nova
Administração Pública dedicada ao planeamento sectorial, regional e macroeconómico. Os órgãos chave dessa nova Administração eram o Secretariado
Técnico da Presidência do Conselho (STPC), as Comissões de Coordenação
Regional (CCDRs), os Gabinetes Sectoriais de Planeamento em diferentes
Ministérios, com especial relevo para a Finanças e os Ministérios de âmbito
económico e social.
No caso da Indústria a preparação dos respectivos planos sectoriais estava
a cargo de Comissões integrando funcionários públicos, representantes das
actividades (corporativas) privadas e peritos convidados. O seu
enquadramento era assegurado pelo STPC mas também, por vezes, pelo
Instituto de Investigação Industrial (INII). Este último Instituto foi lançado no
fim da década de 50 sob o impulso do Eng.º Magalhães Ramalho, segundo o
modelo do TNT, prestigiado instituto holandês de investigação industrial e
assistência técnica. Tal como o TNT, o INII compreendia Serviços de
Produtividade e de Gestão, Serviços de Economia e Serviços de Investigação
e Assistência Tecnológica, o que lhe dava o cunho de uma instituição
marcadamente inovadora face à tradicional organização da Administração
Pública. As suas intervenções assumiam frequentemente um carácter
interdisciplinar e transversal nunca antes experimentado pela Administração
Pública nacional.
Só com a chegada de Rogério Martins à Secretaria de Estado da Indústria,
no I Governo de Marcelo Caetano, é que foi criado o Gabinete de
Planeamento Industrial confiado a um director geral sob a tutela directa do
Secretário de Estado a quem prestava apoio em matéria de estudos
económicos necessários à preparação e decisão da política industrial então
em grande mudança. A esta rede institucional há que acrescentar o Gabinete
da Área de Sines, sob tutela directa do Presidente do Conselho. Este
Gabinete era um órgão de tipo novo que Rogério Martins inspirara e
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acompanhava de perto, dada a sua finalidade: planear e promover de raiz o
desenvolvimento de um polo marítimo-energético intercontinental e nova
base de grandes investimentos de indústria pesada.
O eco-sistema de planeamento avançou muito e ganhou considerável
influência em menos de uma década. Sobretudo, a partir da crise de
orientação da política económica que se saldou pela sua decisiva afirmação
na preparação do Plano Intercalar de Fomento (1965-1967). Muito
contribuiu para a sua ascensão o apoio que o Ministro das Finanças, Prof.
António Manuel Pinto Barbosa, deu às duas principais personalidades de
referência nacional no que concerne ao planeamento, Prof. Francisco Pereira
de Moura e Dr. João Salgueiro, acompanhados por personalidades como,
entre outros, Silva Lopes no comércio internacional, Manuela Silva e João
Moura nos sectores sociais, Valente de Oliveira e Miguel Caetano no
desenvolvimento regional, Correia da Cunha e Gonçalo Ribeiro Teles nos
primeiros alvores alvores em Portugal da defesa do ambiente e do
desenvolvimento sustentável.
Paralelamente, e não menos relevante, convém ter presente que o ecosistema do planeamento se expandiu em Portugal sob forte influência de
larga assistência técnica da OCDE que trouxe a Portugal um número
considerável de peritos de reconhecida qualidade. A OCDE também
propiciou a muitos quadros importantes experiências formadoras e
profissionais no estrangeiro, para além do continuado relacionamento com
os peritos que nos visitavam. Por todas essas vias, a OCDE levou à difusão em
Portugal de uma “visão europeísta” do desenvolvimento futuro. Observe-se,
por exemplo, que a influência da OCDE levou à oficialização em Portugal da
generalizada utilização de diagnósticos da situação económica
sistematicamente baseados em comparações com os países europeus. Com
consequências fáceis de imaginar.
Registe-se igualmente a influência em sentido idêntico do crescente
impacto da nossa abertura internacional, desde a EFTA até ao Acordo
Comercial com as Comunidades, concluído em 1972.
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Uma última característica distintiva do ecossistema de planeamento a
reter era o recrutamento, em regra, dos seus dirigentes e quadros em razão
dos seus méritos, geralmente reconhecidos, apesar da sua juventude, dentro
e fora das instituições em que trabalhavam. A pró-actividade, a abertura à
inovação e à mudança, a valorização da qualificação profissional, o respeito
pela independência técnica assumiam aqui expressões bem diferentes
daquelas que prevaleciam na Administração Pública tradicional.
Na viragem dos anos 60 para a década de 70, admitia-se bem que o ecosistema do planeamento viesse a ganhar maior relevância à medida que as
opções de política económica se fossem tornando obviamente mais
complexas e mais exigentes no plano da necessária harmonização dos seus
múltiplos impactos.
O lançamento do GEBEI visava introduzir nesse eco-sistema um novo
recurso de perfil técnico mais elevado e orientado para o apoio consultivo à
decisão político-administrativa bem como para o municiamento do debate
aberto e tecnicamente fundamentado das políticas estruturais do
desenvolvimento industrial.
A criação do GEBEI não faria sentido sem o prévio desenvolvimento acima
exposto do quadro institucional do planeamento, condição necessária à
génese de tal projecto. A este primeiro factor crítico há que acrescentar
outro determinante essencial, no caso a visão e a vontade do Secretário de
Estado da Indústria à época, Eng.º Rogério Martins, que compreendeu a
mais-valia de uma instituição com as finalidades, modalidade de
funcionamento e independência técnica proposta para o GEBEI e decidiu
garantir os meios necessários ao seu lançamento. Genuinamente interessado
em ver a economia portuguesa singrar por caminhos novos, incluindo clara
aproximação à integração europeia, dotado de uma sólida formação de
dirigente empresarial de topo, garantida pela sua ascensão na hierarquia da
Siemens, conhecedor em pormenor da importância do planeamento
estratégico e operacional tanto na esfera pública como nas grandes
organizações privadas, era-lhe natural pensar que um organismo com as
características propostas para o GEBEI poderia dar contributos novos ao
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robustecimento não só do planeamento industrial como do planeamento,
em geral.
Em conclusão: na base do aparecimento do GEBEI está a convergência de
dois factores críticos essenciais, um institucional – o desenvolvimento de um
extenso e pró-activo eco-sistema de planeamento – e outro político: a visão
e a vontade de um governante.
O mesmo tipo de abordagem em inversão de marcha explica o fim do
GEBEI. A irreversível desvalorização, para efeitos práticos, do planeamento a
partir do II Governo Constitucional esterilizou o espaço de inter-acção
funcional do GEBEI. Para além disso, o GEBEI acabou por ser encerrado por
hostilidade do poder político em meados da década de 80, sendo os seus
colaboradores com vínculo à função pública colocados no Quadro de
Excedentes, infamante depósito de rebotalho da função pública.
Princípios e Métodos Organizativos
Embora funcionando no seio da Administração Pública, as circunstâncias
do seu nascimento permitiram ao GEBEI afastar-se da cultura burocratizada
de trabalho típica desse meio ambiente. Os princípios e os métodos
organizativos adoptados tinham a finalidade precisa de implantar uma
cultura de trabalho motivadora do envolvimento participativo em equipas de
projecto. Nesse contexto, a necessária responsabilidade profissional era uma
questão de ética do trabalho assumida pessoal e colectivamente. Destacamse a seguir alguns aspectos fundamentais do esquema organizativo do GEBEI:
a) Métodos de Trabalho
Sinteticamente, indicam-se a seguir as principais directrizes:
- Trabalho em equipas flexíveis, não hierarquizadas ou não geridas
burocraticamente, abertas à interacção com outras equipas de acordo
com planos de acções e metas bem definidas.
- Lideranças das equipas consensualizadas internamente com exclusão de
recurso a decisões administrativas.
- Projectos apoiados por reconhecidos especialistas estrangeiros que
actuavam como consultores técnicos e facilitadores do acesso ao
conhecimento de vanguarda na matéria.

94

- Recurso intensivo à construção e exploração de bases de dados
computorizadas, designadamente através de formas de cooperação com
o INE (dados) e grandes centros de computação existentes no país
(Gulbenkian, CPE-Sacavém e CNP).
A este propósito, note-se que o trabalho computacional implicava o
sacrifício pessoal de quem o operava, devidos às dificuldades de acesso aos
meios informáticos necessários. Por exemplo, compreensivelmente, o
grande computador da CPE em Sacavém apenas podia ser acedido entre a
meia-noite e as seis da manhã. O que acontecia sem prejuízo da larga
presença diurna de quem se dedicava a esse trabalho. Quando se tornou
possível trabalhar com minicomputadores de razoável capacidade e a custos
acessíveis, nunca foi permitido ao GEBEI a aquisição ou leasing desse
material.
b) Recrutamento e Formação
O GBEI visou intencionalmente o recrutamento de jovens técnicos com
formações iniciais universitárias diversas. Assim, para além dos economistas,
em maior número, também se integraram nos seus efectivos engenheiros,
matemáticos e informáticos.
Nestas condições, a formação constituiu uma preocupação central ao
longo de todo o percurso do GEBEI, exigindo criterioso empenho pessoal e
utilização larga e intensa da cooperação internacional, designadamente
através de visitas e estágios em instituições estrangeiras, bem como o
relacionamento profissional continuado com os peritos que se deslocavam
em assistência técnica.
Por problemática que esta abordagem fosse, a verdade é que produziu
bons resultados atestados, nomeadamente, por cargos académicos exercidos
por membros do GEBEI – Presidência do Conselho de Reitores, Reitorados de
2 Universidades, Direcções de Departamentos de Economia em 4 casos, para
não falar de outras funções de docência universitária, apesar do exíguo
universo representado pelo GEBEI. Também fora do campo académico não
faltam comprovativos da distinção profissional reconhecida a colaboradores
do GEBEI.
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Neste âmbito o que mais importa é a qualidade das pessoas e a sua
capacidade para aproveitar a fundo as oportunidades que sucessivamente
lhes são oferecidas.
Programa e Realização do GEBEI
À altura da criação do GEBEI o desenvolvimento industrial ocupava o lugar
central da estratégia de desenvolvimento nacional.
Já se escreveu que o GEBEI procurava construir instrumentos de apoio à
formulação e avaliação de políticas públicas de desenvolvimento, com
especial foco na industrialização.
Em princípio essas políticas deveriam assegurar
- A competitividade e eficiência na utilização dos recursos
- A articulação equilibrada dos processos de formação e distribuição
/redistribuição do rendimento.
A lógica sistémica das políticas públicas deveria ser ponderada
combinatoriamente nesses dois planos.
A industrialização sob o regime do condicionante industrial produzira um
tecido empresarial profundamente heterogéneo e frágil. Como dar
racionalidade e eficácia à transformação desse estado de coisas? O programa
do GEBEI era apenas um recursos auxiliar desse desideratum. Um recurso
essencialmente produtor de instrumentos analíticos de uso múltiplo, como a
seguir se explicita através das suas principais realizações.
Sistemas de Matrizes
Praticamente, o GEBEI arrancou com a construção de um sistema de
matrizes organizado segundo diversas ópticas, consoante as relações
intersectoriais em causa. A novidade era o processo de trabalho adoptado
seguindo recente metodologia de tratamento em computador da informação
primária agregável de acordo com diferentes critérios classificativos. Essa
metodologia foi desenvolvida no IFO e nas Universidades de Munique e
Frankfurt pelo Profº. Gerard Gherig que assegurou pessoalmente o apoio
técnico necessário à sua aplicação em Portugal.
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Destaque-se, em primeiro lugar, a realização das Matrizes Nacionais de
1974 e 1977 de 60 sectores, a partir de informação primária classificada em
cerca de 700 grupos. Foram também disponibilizadas matrizes focadas nas
relações intersectoriais da Agricultura (AGRIMAT 1977) e da Construção.
Matrizes similares, inicialmente previstas, designadamente centradas nas
empresas exportadoras e nas empresas industriais novas, acabaram por não
ter condições de realização. Em contrapartida, Adriano Pimpão conseguiu
realizar a Matriz do Sector Empresarial do Estado (1981), que lhe serviu de
tese de doutoramento.
Verificaram-se também reformatações de matrizes nacionais destinadas a
satisfazer pedidos da análise do impacto económico da TAP, da Sinergia
Nacional e da Indústria Vidreira (a solicitação da COVINA).
A realização de um sistema de matrizes regionais foi outro contributo
relevante. Fizeram-se matrizes de 60 sectores para 4 regiões para o ano de
1977 e de 49 sectores para 5 regiões referentes a 1979.
Finalmente, tendo em vista a centralidade dos processos de formação e
distribuição do rendimento ao longo do desenvolvimento, a elaboração de
matrizes tipo Social Accouting Matrices (SAM), desenvolvidas em Cambridge
por Richard Stone e a sua equipa, tinha necessariamente de ser acolhida pelo
GEBEI. Assim, foram construídas duas matrizes SAM para 1974 e 1977, as
primeiras que se fizeram em Portugal. Esses projectos beneficiaram do apoio
de Graham Pyatt, colaborador em Cambridge de Richard Stone, e de Jeff
Round, da Universidade de Warwick.
A elaboração de matrizes teve o concurso de numerosos colaboradores do
GEBEI, ou como seu campo próprio de actividade, ou em razão do seu
envolvimento em outros projectos com base de informação afim. A
orientação da elaboração das matrizes nacionais deve-se a Maria Manuela
Santos Maria e Adriano Pimpão, com o apoio de Rui Sérgio na fase inicial, e
de Francisco Lopes Matias, em matéria de computorização. Manuel Brandão
Alves teve idêntica função no que diz respeito às matrizes regionais. Mas
devem também ser relevados os contributos de António Pedro Ferreira, Olga
Martinho, Carlos Figueiredo, Margarida Amaro, Natalino Martins, Vítor
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Dionísio, Lino Fernandes, Ferro Rodrigues, Félix Ribeiro, Diogo Lucena, por
breve período, entre outros colaboradores. Vasco de Oliveira e Carlos
Figueiredo foram os responsáveis pelas matrizes tipo SAM.
Modelos
O programa do GEBEI incluiu a elaboração de uma série de modelos de
apoio à decisão estratégica:
- Modelo Multisectorial de Programação Linear
Com a assistência profícua e continuada de Richard Eckans (MIT),
desenvolveu-se um modelo de programação linear referido pelo acrónimo
EDIPO (Estratégia de Desenvolvimento Industrial Português), similar ao
modelo que Eckaus e Chakravarty construíram para a India. Na realização
deste projecto foi decisivo o contributo de Rui Sérgio.
- Modelo Regional-Nacional
A preocupação com o desenvolvimento regional equilibrado dava origem
a grandes debates em várias instâncias políticas e administrativas. Mas
carecia de base analítica apropriada. Daí a construção das matrizes regionais
e, em sequência, de um modelo Regional – Nacional (Morena), sob a
direcção de Manuel Brandão Alves, com a assistência técnica do Profº.
Raymond Courbis, Director do Grupo GAMA (Universidade de Paris –
Nanterre e Sciences Po).
- Modelos de Oferta e Procura de Energia
O GEBEI participou, através de Álvaro Martins, na realização do modelo
EFOM da Direcção Geral XII (Energia) da Comissão Europeia. Álvaro Martins
desenvolveu também modelos de programação linear de procura e oferta
de sistemas de energia. O desenvolvimento desta área beneficiou da
assistência técnica da Universidade de Grenoble e de visita ao Brook Haven
Labs dos Estados Unidos.
- Modelos de Programa Linear do Investimento e Exploração em Indústrias
Pesadas de Processo
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Com o apoio do Research Department do Banco Mundial e de David
Kendrick, MIT e Universidade do Texas, Aníbal Santos e Amado da Silva
desenvolveram a programação matemática de projectos de investimento e
exploraçãoem indústrias pesadas de processo, como refinarias,
petroquímicas ,siderurgias e celuloses.Foi feita uma aplicação à indústria
petroquímica, a pedido da Companhia Nacional de Petroquímica ,que foi
utilizada na programação dos investimentos da industria de olefinas em
Sines.
- Modelo Econométrico de Impacto Macro Económico
Francisco Lopes Martins construiu um modelo econométrico de impacto
macro-económico utilizado na análise do impacto do IVA, com colaboração
de Raul Esteves, a pedido da Comissão do IVA presidida pelo Profº. Xavier de
Basto, e do impacto da desvalorização crawling peg, a pedido do
Governador do Banco de Portugal, Dr. Silva Lopes.
- Modelos de Análise Multicritério
Aníbal Santos e Amado da Silva desenvolveram modelos de Análise
Multicritério que foram aplicados aos investimentos do IPE e da Área de
Sines. Também foi instalado o programa Electra, desenvolvido por Bernard
Roy (SEMA e ISUP – Universidade de Paris) para efeitos de análise do
sistema SIII de incentivos públicos ao investimento.
Outros Estudos Quantitativos
- Funções de Consumo
Aníbal Santos e Vasco Oliveira estimaram funções de consumo a partir de
informações cross section. Estes trabalhos foram acompanhados por J.A.C.
Brown, na altura em Oxford vindo da equipa de Richard Stone em
Cambridge, beneficiaram do conselho de Angus Deaton, então em
Cambridge. Álvaro Martins estimou funções de consumo a partir de séries
temporais.
- Stock de Capital
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O estudo sobre o Stock de Capital e sua estrutura foi feito por Aníbal
Santos e Vasco de Oliveira, com o apoio de Jacques Mairesse, do Instituto
Nacional de Estatística e Estudos Económicos de França (INSEE).
- Estruturas Financeiras das Empresas Portuguesas
Estudo efectuado a partir da Base de Dados de Balanço da Caixa Geral de
Depósitos com o apoio do Profº. Rogério Fernandes Ferreira.
- Protecção Efectiva Tarifária
O GEBEI investiu muito no cálculo a nível desagregado da protecção
tarifária efectiva à indústria nacional, com o apoio técnico do Banco Mundial
através de Bela Balassa que acompanhou de perto os trabalhos realizados.
Francisco Lopes Matias deu a este projecto especial contributo.
- Inquérito de Conjuntura
Por força de actividades anteriores minhas, que levaram à introdução dos
Inquéritos de Conjuntura em Portugal, o GEBEI foi chamado a assumir a
análise deste tipo de informação conjuntural.
- Critérios Simplificados de Investimento
A necessidade de dar base objectiva à administração de incentivos ao
investimento, determinou o estudo de critérios simplificados, como o
chamado método de Bruno e suas variantes, que não chegaram a ter
oportunidade de aplicação por parte dos órgãos admnistradors dos sistemas
de incentivos.
Ø Especialização da Indústria Portuguesa
A pedido do Banco de Fomento, com intervenção do Eng.º Mira Amaral,
Eduardo Ferro Rodrigues, J. M. Félix Ribeiro e Lino Fernandes produziram
um importante estudo da Especialização da Indústria Portuguesa com o
apoio técnico do Prof. Gerard Laffay e do Centre d’Études Propectives et
d’Informations (CEPII), o principal centro francês de estudo e investigação
em economia internacional.
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Foi também feito um estudosobre a Especialização do Sector
Electromecânico, a pedido da Comissão para o Sector Mecânico (CESEM)
presidida pelo Engº Galhardo Coelho.
Amado da Silva e Roger Haour, perito ao serviço da OCDE, produziram um
bem documentado estudo sobre estrutura e competitividade do sector têxtil.
Duas Áreas de Futuro apenas Tentativamente Exploradas
- Organização Industrial e Regulação de Mercado
Considerando a crescente importância de novas teorias sobre
contestabilidade e regulação de mercados, aspecto muito pouco
desenvolvido em Portugal. Aníbal Santos dedicou-se a essa matéria e fez um
estágio na BELL Laboratories, sobre empresas multiprodutos e regulação,
apoiado por William Baumol e Robert Willig, professores em Princeton, e
John Panzar professor na Northwestern University, dos mais reconhecidos
pioneiros da teoria da regulação. Esta área de trabalho deixou de ter
condições de prosseguimento face à situação do GEBEI.
- Base de Dados de Empresas Industriais (a Nível Micro)
Dada a heterogeneidade da indústria portuguesa, o conceito de empresa
representativa é praticamente irrelevante em muitos ramos de actividade. Era
clara a necessidade de trabalhar a partir da distribuição das empresas
segundo critérios diversificados. Ainda se fizeram estudos sobre concentração
empresarial e protecção efectiva tarifária a partir de dados bastante
desagregados. Mas o projecto decisivo era a realização de um Banco de Dados
Micro a nível empresarial em cooperação com o INE, cabendo ao seu Director
do Serviço de Estatísticas Industriais, Dr. Ferreira da Cunha, lugar privilegiado
na condução do projecto. Dificuldades
associadas aos dispositivos
regulamentares sobre produção estatística revelaram-se então
inultrapassáveis. As bases de dados empresariais são instrumentos
imprescindíveis para a eficaz condução das políticas públicas de
competitividade e produtividade. Como está amplamente demonstrado hoje,
pouco menos de 40 anos depois, pela exploração das bases de dados
empresariais construídas e trabalhadas pela Competitiveness Research
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Network (CompNet) fundada em 2012 sob o impulso do Banco Central
Europeu e abrangendo bancos centrais nacionais, institutos nacionais de
estatística e a Comissão Europeia.
- Colaboração com a Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra
No âmbito da cooperação estabelecida com a Faculdade de Economia da
Universidade de Coimbra, uma equipa de GEBEI assegurou um curso
semestral de técnicos de planeamento quantitativo.
O GEBEI poderia ter feito mais e melhor? Sem dúvida que sim .Mas como
dizia Ortega y Gasset dos homens, também as instituições são elas próprias e
as suas circunstâncias.

Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa
A Política Keynesiana - 40 Anos Depois
Paulo de Pitta e Cunha
Ainda hoje sinto que, algo paradoxalmente, o Professor Costa Leite
Lumbrales, que não era propriamente um keynesiano, mas antes se
aproximava das visões clássicas da política económica, havia exposto por
forma tão sugestiva - na disciplina, que frequentei, de Economia Política da
Faculdade de Direito de Lisboa - as linhas do pensamento de Keynes, que
terá tido particular influência na forte inclinação que eu viria a sentir pelas
análises e recomendações do grande economista britânico.
Entre os trabalhos que elaborei no Curso Complementar (correspondente
ao actual Mestrado) de Ciências Político-Económicas da Faculdade de Direito
contou-se uma monografia epigrafada “Equilíbrio orçamental e política
financeira anticíclica”, na qual fazia extensa apreciação do contributo de
Keynes para as modernas políticas orçamentais. Este trabalho inspirou, em
parte, as lições que proferi, anos mais tarde, na mesma Faculdade,
publicadas em 1971, com o título “Introdução à política financeira”.
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Traços da política keynesiana figurariam na dissertação de doutoramento
“Expansão e estabilidade. Os dilemas da política macroeconómica” (1972),
viriam a ressurgir no texto “Marx e Keynes” – resultante de breve passagem
na regência da disciplina de Economia Política do segundo ano do curso de
Direito; e foram retomados, precisamente, na minha intervenção no
Simpósio de Estudos Keynesianos, organizado na Academia das Ciências sob
o entusiástico impulso de Moses Amzalak.
Julgo que os pontos que acabam de ser referidos traduzem claramente a
atracção sentida pela mensagem de Keynes, reflectida, na dissertação atrás
referida, na abordagem do conflito entre keynesianos e monetaristas, que
estava bem viva no princípio da década de 70, e no comentário sobre a curva
de Phillips, apresentada como extensão da análise do pensamento do
economista de Cambridge. Relativamente à economia portuguesa,
aconselhava-se a superação do imobilismo na acção conjuntural e a adopção
de instrumentos da análise keynesiana.
Comprometi-me a entregar o texto correspondente à minha comunicação
no Simpósio, mas a intensificação de trabalho universitário levou-me a ir
adiando esta realização. O Professor Amzalak bem insistia em que eu o
fizesse, mas só em 1981 consegui transpor para escrito a súmula da minha
intervenção oral, a qual, assim, não pôde ser incluída no volume publicado
pela Academia – tendo eu então optado por inseri-la na Revista da Faculdade
de Direito da Universidade de Lisboa, em 2001, com a epígrafe “A política
económica dos anos 70: o que resta da mensagem de Keynes”.
Infortunadamente, nessa altura o Professor Amzalak já havia falecido, e
ainda hoje lamento não lhe ter podido dar o prazer de ver completada a
edição em que tanto se empenhou.
Mau grado a distância no tempo, guardo bem vivas as recordações das
conferências proferidas pelos ilustres académicos que abrilhantaram o
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Simpósio (a maioria dos quais, infelizmente, já não se encontra entre nós) –
Simpósio que constituiu, sem dúvida, marco relevante nos trabalhos da
Academia das Ciências da segunda metade do século XX.
Na comunicação que apresentei na Academia em Fevereiro de 1998, sobre
“A união monetária e o pacto de estabilidade”, mais tarde incluída no volume
de estudos em homenagem ao professor Lumbrales, lamentei que o “Pacto
de estabilidade e crescimento”, adoptado na União Europeia em antecipação
à criação da união monetária, se configurasse como um colete-de-forças que
tolhia a actuação dos Estados no plano da política orçamental, em contexto
de impossibilidade de utilização da política cambial e da política monetária
para fazer face a choques assimétricos, o que nos levava a relembrar com
saudade os tempos em que a política económica se filiava no legado de
Keynes…
Observava, assim, que “o pêndulo havia oscilado demasiadamente para o
extremo oposto ao do intervencionismo keynesiano”: na mensagem de
Maastricht, postos em surdina os objectivos da progressão das variáveis
reais…depara-se-nos uma litania com fortes traços de fundamentalismo,
marcada pela obsessiva afirmação dos equilíbrios da moeda e das finanças –
uma espécie de “misticismo monetário”. Era, designadamente, o caso da
regra relativa aos défices excessivos, na insatisfatória formulação com que
fora concebida.
Estava, assim, aberta a porta para um outro debate – desta vez, entre
“keynesianos” e “austeritários”, debate que emergiu no curso das recentes
crises das dívidas soberanas.
Não obstante as limitações e os reveses do que foi apelidado de “nova
ortodoxia keynesiana”, julgo poder reafirmar que, quarenta anos passados
sobre o Simpósio de 1977, o nome de Keynes continua ligado por forma
indelével não só à melhoria das técnicas de análise e previsão económicas,
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mas também aos próprios progressos das economias industrializadas no
nosso tempo.

Eduardo Paz Ferreira
Muito obrigado, Senhor Prof. Pitta e Cunha, permita-me que estenda os
meus cumprimentos ao decano e a todos os confrades e que dê parabéns ao
Prof. Braga de Macedo com o seu entusiasmo contagiante, e energia
inesgotável.
É um prazer estar aqui nesta mesa com gente de enorme categoria e por
quem eu tenho, nalguns casos, grande estima pessoal. De outras tenho um
conhecimento mais distanciado, mas não menor admiração. Com quem eu
tenho de facto um conhecimento muito próximo é com o Prof. Pitta e Cunha,
de quem sou discípulo, e portanto isto deixou-me um pouco em dificuldade,
porque algumas coisas que eu ia dizer, ele já disse, mas não resisto a
começar com uma blague, o Professor lembrou aqui a influência que João
Lumbrales teve sobre o seu pensamento keynesiano, mas já ouvi o Prof. Pitta
e Cunha dizer que o Prof. João Lumbrales era tão brilhante a ensinar que, se
ele ensinasse Marx, ele provavelmente teria sido marxista!
Pessoalmente não conheci o Prof. Lumbrales já, sou de uma geração mais
abaixo. Infelizmente também não participei nos encontros de 77,
naturalmente que a situação em 77 era muito diferente da actual, eu não
seria tão optimista como o Prof. Pitta e Cunha quanto ao estado de saúde do
keynesianismo, ou seja, ainda que muitos acontecimentos recentes tenham
demonstrado a pertinência do pensamento keynesiano, não sei se as
universidades foram capazes de recolher e de repensar sobre isto, e sobre o
que temos feito, que nos últimos anos as universidades
A propósito de universidades queria avançar para uma questão que o
Professor Pitta e Cunha já aqui tocou, e que é a do papel Direito: porque é
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que aparece aqui o Direito? é muito simpático para nós estarmos a falar com
os nossos colegas economistas de escolas de Economia, mas nós somos
juristas economistas e não tenho a pretensão de que nos poossamos
considerar uma classe única.
De facto houve esta circunstância que o Prof. Pitta e Cunha assinalou, de
ter nascido o ensino em Portugal da Economia na Faculdade de Direito de
Coimbra, com Adrião Forjaz. E isto não aconteceu só em Portugal, aconteceu
na generalidade da Europa continental, ou seguramente da Europa latina. E
durante muitos anos a Economia foi estudada em Direito, onde a influência
anglo-saxónica era muito restrita.
A história do ensino da Economia em Direito é curiosa porque, por um
lado, a partir do momento em que a Economia se autonomiza, e
designadamente o ISCEF, que, creio que já foi hoje objecto de análise, ou vai
ser ainda, e o ISCEF se afirma com a qualidade dos seus professores, isso leva
a alguma fricção por vezes entre os economistas da Faculdade de Direito e os
economistas do ISCEF..
O Prof. Jacinto Nunes foi muito equilibrado nesta matéria, manteve
sempre uma posição de grande respeito por quem estava na Faculdade de
Direito a ensinar Economia, mas dentro da Faculdade de Direito houve
sempre um movimento de alguma rejeição pelo ensino da Economia. Há, por
exemplo, um debate entre os Professores Marcello Caetano e João
Lumbrales, com o Prof. Marcello Caetano a dizer que isto da Economia devia
sair da Faculdade, ou, quanto muito, serem leccionadas umas noções muito
elementares, para os juristas saberem qualquer coisa disto, mas não havia
lugar para o ensino da Economia.
Enquanto que o Prof. João Lumbrales, como é sabido, era um grande
defensor do ensino da Economia, e até escreveu um texto muito interessante
sobre o papel das ciências económicas no ensino do Direito. E curiosamente,
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esta tensão interna na Faculdade viria a ser retomada anos mais tarde, mas
foi um momento extremamente importante. Desculpem lá, estas histórias
são um bocado complicadas por vezes. São histórias de universidades.
Como sabem quase todas as pessoas nesta mesa, a Faculdade de Direito
foi das mais atingidas em 1974, em 75, o nível científico e pedagógico da
Faculdade foi muito abaixo, o corpo de doutores foi todo saneado, quem não
foi saneado solidarizou-se e, portanto, houve um corpo docente, que não
conheço, não sei quem é que lá esteve, para dizer a verdade, em 75 ainda era
aluno mas não me lembro muito de ter passado na Faculdade porque, havia
passagem administrativa ou lá o que era e muitas coisas a fazer pelo País e
pela Demoracia.
O período de 74/75 é marcado por uma grande oposição também ao
ensino da Economia, por uma grande jurisdização, para usar uma expressão
do Profgessor Braga de Macedo, e no ensino isso traduziu-se, por exemplo,
na cadeira de Finanças Públicas ser transformada numa cadeira de Direito
Financeiro e, enfim, não tem nada a ver com 74/75, é bastante posterior,
mas o António Braz Teixeira fez um Manual de Direito Financeiro que é
completamente jurídico, sem a mínima cedência a qualquer outro ângulo
possível de estudo das Finanças.
Já outras pessoas, como o Carlos Santos Ferreira, que não se doutorou, e
eu próprio, embora dando essa cadeira de Direito Financeiro, procurámos
manter a tradição de ensino polifacetado das Finanças Públicas.
Entretanto, na cadeira de Economia, não sei muito do que se passou, mas
encontrei um estudo do Prof. Fernando Araújo sobre o ensino um
comentário ao que se passava na Economia em 74, e ele diz qualquer coisa
como isto, quanto ao conteúdo do ensino, e em especial de Economia
Política, o autor do presente relatório, portanto o Prof. Fernando Araújo,
pode contribuir com o seu testemunho pessoal visto que chegou a
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frequentar as aulas de Direito do1º ano na Faculdade de Direito de Lisboa em
75/76, como forma de combater o tédio num ano perdido em Serviço Cívico,
assistitindo, em sua opinião, ainda à redução da cadeira a uma simples mas
ferozmente intolerante veículo da mais descabelada e infantil cartilha de
marxismo primário que imaginar se possa.
Fica-nos, portanto, uma visão muito sumária mas compreensível para
quem estava na Universidade nessa época
Em 76, a Faculdade começa a dar os sinais de normalização, é nomeada
uma comissão de reestruturação da Faculdade, da qual Vítor Constâncio fazia
parte e o grande animador desse plano de reestruturação foi o Prof. Pitta e
Cunha, com grande determinação, o que permitiu assegurar que o ensino da
Economia se mantivesse na Faculdade de Direito com bastante força.
Aliás, o relatório da Comissão de reestruturação, em vários pontos,
sublinha a necessidade de se manter uma formação económica, um valor
fundamental para a formação dos juristas. E explicita-se que “os cursos de
Direito não sirvam apenas para preparar as pessoas para a magistratura, para
a advocacia, para os notários, mas, na sociedade portuguesa, o papel das
faculdades de Direito não se tem limitado a esta preparação, tem-se
procurado entre os licenciados em Direito pessoas dotadas de um nível
científico e um nível cultural que os habilitem a preencher muitos lugares na
vida económica, social e política. Parece à comissão de reestruturação ser
conveniente para a Faculdade e para o país, que se reconheça este facto e
que ele se atenda, designadamente para proporcionar possibilidades de
cooperação menos exclusivamente jurídica, mais compósita, apresentando
disciplinas não jurídicas, nomeadamente disciplinas económicas, e
possibilitando o desempenho mais eficiente e esclarecido dos referidos
lugares. A comissão entende assim que, a não querer reduzir drasticamente
as expectativas profissionais dos estudantes, deverá reformar-se e
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desenvolver-se o estudo da Economia na Faculdade, de forma a acompanharse a expansão do conhecimento neste campo.
Para tal se propõe uma alternativa jurídico-económica no plano de
estudos do Curso Geral de Direito. E este é um aspecto extremamente
importante, é o de que, a partir de 77, passa a haver três possibilidades na
licenciatura em Direito. Ciências Jurídicas, económicas, politicas e históricas.
Não se poderá pensar que exista uma situação de paridade. O grupo de
Ciências Jurídicas é um enorme bulldozer que esmaga tudo, e depois há uns
grupos mais pequenos, que são os de Económicas, Políticas e Históricas.
Sei que o tempo que tenho é relativamente limitado, sei que o Prof. Pitta e
Cunha é o mais implacável moderador que eu conheço, de maneira que vão
ter que faltar várias coisas, e não vou recuar muito no passado, , mas queria
só sublinhar que essa reestruturação da Faculdade de Direito depois de 77
tem a sorte de contar com dois doutores, o Prof. Pitta e Cunha e o Prof.
Sousa Franco, com uma preparação económica e com uma abertura de
espírito muito grande. Um terceiro, que era o Prof. Alberto Xavier, estava
mais concentrado, e cada vez o fez mais, nas matérias de Direito Fiscal e,
sobretudo, foi para o Brasil, e praticamente não voltou,
O Prof. Pitta e Cunha tem uma importância fundamental, falando de
keynesianismo. Como já foi assinalado, o ensino da Economia nas faculdades
de Direito era muito baseado nos franceses, na doutrina francesa e é o Prof.
Pitta e Cunha a primeira pessoa que dá o salto para as doutrinas anglosaxónicas. Ele aliás, peço desculpa se estou errado, mas no início dos anos 60
ainda esteve em França, onde seguiu um curso com François Peyrroux, se
não estou em erro, mas depois foi para Inglaterra, onde trabalhou com Allan
Peacock, e com Richard Musgrave, pessoas com quem alías, professores com
quem aliás veio a manter uma ligação muito próxima, e são doutores honoris
causa da nossa faculdade.
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O Prof. Pitta e Cunha já falou de algumas das suas obras, e há uma que foi
excecionalmente marcante, que é a dissertação de doutoramento “Expansão ou estabilidade, os dilemas da política macroeconómica”- tese
muito marcada pelo keynesianismo, e muito interessante por vários pontos
de vista.
O Prof. Sousa Franco, por seu turno, também fez uma tese de
doutoramento sobre políticas financeiras e formação de capital, na qual
também era visível a influência keynesiana, e depois, quer um, quer outro,
foram mantendo o seu espirito vivo.
Houve anos e que, não se puderam seguir de perto. A Faculdade, um
pouco antes do 25 de Abril, de económicas, tinha sido enriquecido
extremamente com a entrada do Jorge Braga de Macedo, que é o nosso
orgulho, e o Prof. Marcelo Rebêlo de Sousa, outra honra, claro está, para a
Faculdade, por razões diferentes.
Infelizmente não seguiram foi connosco, e as coisas vão acelerar, vai haver
uma geração nova, que a Faculdade é uma faculdade muito grande, com
muitos alunos, com muitas turmas, e portanto com condições difíceis para a
investigação. O Prof. Pitta e Cunha bastante menos, mas o Prof. Sousa Franco
seguiu uma carreira política, e desempenhou vários cargos que o afastaram
bastante da Faculdade, à qual regressou, no entanto, sempre.
E depois houve um grupo de assistentes, como o Guilherme de Oliveira
Martins, o Bracinha Vieira, que chegou a escrever uma sebenta sobre
Economia, que não é de acesso fácil, mas que, enfim, mostra um trabalho
honesto, e, sobretudo, surgiram algumas excelentes teses de mestrado, com
temas muito inovadores, que são a do dr. Luís Máximo dos Santos, aqui
presente, que tem uma particularidade, é uma tese sobre o sistema
monetário europeu, uma via para a união monetária, mas foi escrita bastante
antes de Maastricht, tem essa particularidade divinatória, não sei se para o
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bem, se para o mal. Depois duas outras excelentes teses, uma do dr. Jorge
Costa Santos, “Bem estar social e decisão financeira”, e outro, “a teoria da
escolha pública, sentido, mitos e implicações”, do dr. Carlos Pinto Coelho.
Infelizmente, nenhum destes três senhores, até à data, decidiu doutorar-se,
e receio que embora haja uma tradição em Direito, que é doutorarmo-nos
bastante tarde, a coisa comece a ficar muito complicada, eu durante uns
anos ainda levei a sério
Com o andar dos tempos e com infausta morte do Professor Sousa Franco,
acabei por herdar do professor Pitta e Cunha o decanato do grupo, onde
procurei seguir as pistas por eles deixadas.
No ensino das Finanças Públicas dei cave maior relevância ao estudo das
questões do desenvolvimento, da repartição e do rigor financeiro.
No trabalho de investigação, interessei-me particularmente pela economia
europeia e nos anos da troika promovi múltiplas conferencias e livros.
Depois. O que é que se pode dizer? A tal tendência de que eu falei, interior
da própria Faculdade era a discussão se se havia de dar Economia ou não ou
se s devia reduzir a Economia ao máximo voltou a reaparecer, por influência
do tal bulldozer que era o grupo de Ciências Jurídicas, que queria mais
espaços para ter mais cadeiras, portanto a solução seria exterminar o grupo
de Ciências Económicas. Aí, o Prof. Pitta e Cunha, o Prof. Sousa Franco, o
Prof. Saldanha Sanches, o Prof. Fernando Araújo e eu, lá fizemos um papel
explicativo,
O plano de Bolonha deu cabo de tudo naquela faculdade. Levou à
concentração, em quatro anos, de cinco anos, lembro-me de o saudoso Prof.
Rui de Albuquerque dizer “a matéria que vamos obrigar os alunos a estudar
em cada ano faz com que o ensino universitário perca uma grande parte do
seu sentido, que é as pessoas poderem ler, poderem ir ao cinema, poderem
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cultivar-se, não têm tempo com este programa, não é possível”... De facto
nós metemos os cinco anos nos quatro, é preciso dizer, não ficou quase nada
de fora, senão um bocadinho de Economia, que, enfim, dessa vez teve que
ceder um pouco.
Gostaria de dizer que o ensino da Economia está extremamente vivo, não
só na cadeira de Economia, que deixou de ser Economia Política como era
quando eu a estudei, mas isso é outra história, para que não há, como uma
série de outras cadeiras. O Direito Económico, hoje em dia praticamente
concentrado na regulação e na concorrência, Relações Económicas
Internacionais e o Direito Económico Internacional, com a análise da
Globalização e da Organização Mundial de Comércio, e temos produzido
extremamente na Faculdade, aliás, em vinte anos, entre o meu
doutoramento em 94 e 2014, fizemos vinte doutoramentos, o que é
impressionante sobretudo para o ritmo tradicional da Faculdade.
Temos hoje um corpo muito sólido em muitas das áreas fundamentais da
economia: da globalização e da OMC à integração económica, da regulação e
concorrência à contratação pública, sem esquecer a análise económica do
direito..
Por isso, encaro com entusiasmo o futuro do ensino de economias na
Faculdade de Direito

Comentário: Luís Máximo dos Santos
As minhas primeiras palavras são para agradecer ao Professor Paulo Pitta
e Cunha e ao Professor Jorge Braga de Macedo o convite para aqui estar. É
uma honra e um privilégio compartilhar esta sessão com tão ilustres
académicos e personalidades, que há muito me habituei a ler e a admirar.
Na verdade, quase que me sinto a fazer um exame oral na presença do
Professor Pitta e Cunha e do Professor Paz Ferreira... Deixem-me dizer-vos,
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no entanto, que o tempo em que fui aluno de ambos na Faculdade de Direito
foi para mim um tempo muito feliz. E não foi só por ser jovem e ter toda
esperança inerente. O meu curso (1979-84) correspondeu a um momento
muito especial, muito positivo, na vida da Faculdade. Foi um tempo de
reconstrução dessa grande Instituição após o que se seguiu ao 25 de abril de
1974. Havia um grande espírito de liberdade, de convívio plural de ideias e de
linhas de ensino diferentes, mas de grande qualidade, o que foi
extraordinário. Assistia-se à recuperação do prestígio da Faculdade, num
ambiente de diversidade e com uma pedagogia nova, designadamente a que
resultava da institucionalização da avaliação contínua.
Indo agora direto ao tema da nossa sessão: se eu estivesse perante um
tribunal e o juiz me perguntasse - confirma que na Faculdade de Direito da
Universidade de Lisboa se estudava Macroeconomia? - a resposta seria,
indubitavelmente, sim, confirmo. Socorro-me desta imagem para testemunar
como, de facto, assim foi. Estudei política macroeconómica enquanto
estudante na licenciatura e no Mestrado e, mais tarde, no período em que fui
docente, o qual, evidentemente, me obrigou a estudar muito mais...
Graças ao trabalho da Comissão da Reestruturação, presidida pela
Professora Isabel Magalhães Collaço, mas em que o Professor Paulo Pitta e
Cunha foi determinante quanto à estruturação da área jurídico-económica,
tive sete disciplinas que versavam temas económicos, num total de vinte e
nove, a saber: Economia Política I, II e III, Finanças Públicas I e II, Economia
Portuguesa e Direito Internacional Económico. Para mim, foi extremamente
positivo, visto que pertenço a uma das últimas gerações de portugueses que
fez o Curso Geral do Comércio e, depois, o Curso Complementar de
Contabilidade e Administração. Como as regras então vigentes não davam
acesso direto, fiz as disciplinas que me faltavam e – claro - o Ano
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Propedêutico (que era leccionado pela... televisão!) e “fui para Direito”, o
que foi das decisões mais acertadas da minha vida.
Ao ingressar na Faculdade beneficiei da vantagem comparativa do estudo
que trazia das matérias económicas. Mas na Faculdade as disciplinas de raiz
económica eram extraordinariamente apelativas e de excecional qualidade.
O que se devia, evidentemente, aos professores, e por isso dizia há pouco
que foi um tempo muito feliz: ter a ocasião de beneficiar do ensino de
personalidades de saber extraordinário, grandes Mestres, como o Professor
Paulo Pitta e Cunha, o Professor Sousa Franco, o Professor Eduardo Paz
Ferreira, o Professor Pedro Soares Martinez é algo que fica para sempre. Mas
existia todo um legado que extrvasava os muros da Faculdade: os trabalhos
do Professor Sousa Franco (por exemplo, o Manual de Finanças Públicas) e
do Professor Paulo Pitta e Cunha (por exemplo, a tese de doutoramento e os
textos sobre integração monetária) eram lidos muito para além do universo
dos estudantes universitários de Direito. Graças, sobretudo, ao Professor
Paulo Pitta e Cunha matérias como a união europeia de pagamentos, o
acordo monetário europeu e os fundamentos da integração monetária, eram
dadas com detalhe, alicerçando assim bases fundamentais para outros
temas.
Muitos outros professores e estudiosos, mais jovens, através de percursos
próprios, se afirmaram no contexto desse enorme legado, como foi o caso,
por exemplo, dos Professores Alberto Xavier e Jorge Braga de Macedo.
Gostaria, aliás, de dizer aqui que, naquela época, os trabalhos do Professor
Jorge Braga de Macedo eram muito lidos na Faculdade, não só os relativos às
questões do sistema monetário europeu e internacional, mas também
outros: para pensar sobre esta sessão, ainda ontem fui à minha estante e
encontrei o seu trabalho sobre a dívida externa portuguesa, editado como
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Caderno de Ciência e Técnica Fiscal, número 94, se a memória não me
falha...).
O final dos anos 70 e a primiera metade dos anos 80 do século passado
correspondem a um tempo em que a Faculdade procurava recuperar o lugar
que tinha tido, sem deixar de se abrir aos novos tempos, para o que muito
contribuiu o excelente plano de estudos.
Em certo sentido, foi um período (re)fundador, de modernização,
dominado pela abertura de espírito e a pluralidade de ensino do ponto de
vista das matérias e da sua apresentação.
O pensamento keynesiano e os mecanismos da política macoreconómica
eram estudados, através de fontes diretas e indiretas, bem como os ciclos
económicos, as políticas de estabilização, entre muitos outros. Vários
manuais de referência de grandes economistas americanos eram estudados.
Contudo, este período foi já de refluxo do keynesianismo, pelo que a
crítica do seu pensamento era igualmente objeto de estudo, fosse através da
apreciação crítica da curva de Phillips ou pelo ensino do pensamento da
escola monetarista. O Keynesianismo era, de facto, ensinado, mas não como
uma doutrina indiscutível. Também se fazia a sua crítica, também se
ensinavam outras doutrinas.
Isso foi extraordinariamente enriquecedor e constituiu para mim uma
lição, no sentido em que mais tarde, procurei, como docente, seguir esse
exemplo. Paradoxalmente, talvez hoje essa diversidade – em especial, se
calhar, nas faculdades de economia, se tenha perdido um pouco. Por
exemplo, afigura-se-me por vezes negligenciada a importância no ensino da
economia da história do pensamento económico. De facto, hoje, em muitos
casos, ensina-se economia como se não houvesse ontem, o que é
empobrecedor. A Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa conseguiu,
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creio, encontrar nessa época o equilíbrio certo do ensino da economia, que
talvez se tenha perdido um pouco, a partir de certa altura, conforme já foi
aqui assinalado. Mas, sobretudo após a crise financeira global, está a dar-se
de novo relevo à dimensão institucional da economia, à sua valorização como
ciência humana, como ciência social, o que só pode ser visto como algo
positivo.

Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa
O ensino da macroeconomia no ISEG após 1974
Carlos Bastien e José Luís Cardoso
O Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras (ISCEF) deteve
ao longo de várias décadas o estatuto de privilégio quase-exclusivo na
organização de ensino universitário dedicado a economia e finanças. Com
efeito, para além do ensino de disciplinas de economia política e de finanças
públicas nas Faculdades de Direito de Coimbra, o ISCEF (com esta designação
desde 1930, remontando a sua origem directa ao Instituto Superior de
Comércio criado em 1911) mantinha com a Faculdade de Economia do Porto
(criada em 1953) a prerrogativa de formação de profissionais nos domínios
das ciências económicas, empresariais e financeiras. Tal situação sofreu
importante mudança a partir de 1972, com a criação da Faculdade de
Economia da Universidade de Coimbra, do Instituto de Estudos Superiores de
Évora, do Instituto Superior de Ciências do Trabaho e da Empresa e da
licenciatura em economia no Instituto Superior de Ciências Sociais e Política
Ultramarina. Em meados dessa mesma década, com a criação e entrada em
pleno funcionamento da Faculdade de Economia da Universidade Nova de
Lisboa e da licenciatura em economia da Universidade Católica Portuguesa (na
origem da futura Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais desta
Universidade), o panorama institucional do ensino e investigação nestes
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domínios científicos da economia, gestão e finanças, iniciou um novo ciclo de
desenvolvimento.75
Com a nova designação de Instituto Superior de Economia (ISE) a partir de
1972, a escola do Quelhas prosseguiu, num primeiro momento, a sua
preferência e predominância keynesiana, respondendo ao apelo da síntese
neoclássica centrada na determinação da procura agregada e na análise das
flutuações do emprego. Os livros e materiais pedagógicos produzidos por
Francisco Pereira de Moura são disso prova inequívoca. Os eventuais
resquícios das doutrinas económicas corporativas terminaram de vez a sua
presença. Em todo o caso, até 1974, o keynesianismo foi matéria de ensino
académico, tratado nas escolas de economia e direito, mas com impacto
reduzido na definição e execução das políticas económicas do Estado Novo.
Uma possível e relevante excepção foi a utilização do modelo Harrod-Domar e
das teorias macroeconómicas do crescimento de inspiração keynesiana na
elaboração dos 2º e 3º planos de fomento.
Depois de 1974, o esforço de criação de uma vanguarda keynesiana no ISE
perdeu fulgor e razão de ser. A turbulência social e política então vivida de
forma intensa em Portugal teve inevitáveis efeitos nas opções teóricas e
doutrinais que conquistaram momentaneamente a escola do Quelhas, no que
se refere especificamente ao ensino da macroeconomia ou de noções
introdutórias da ciência económica. O marxismo, com maior ou menor
sofisticação analítica ou tratado apenas como vulgata, tornou-se corrente
dominante no ensino dos anos iniciais da licenciatura em economia. Note-se,
no entanto, que quer na licenciatura em gestão de empresas, quer nas
cadeiras que integravam o currículo de ensino a partir do 3º ano (numa época
75

Sobre o ensino de economia e finanças nas Universidades portuguesas antes de 1974, cf. Nunes, M. Jacinto, Cardoso,
José Luís e Porto, Manuel Lopes, “Elementos para a história do ensino universitário de economia e finanças (1911-1974)”.
Boletim de Ciências Económicas, LIX (2016), 329-391. Este texto não desenvolve o caso especial da Faculdade de Eonomia
do Porto que importa englobar nestes contributos para um melhor conhecimento das experiências de ensino da economia
em Portugal desde meados da década de 1950 do século XX.
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em que a duração das licenciaturas era de 5 anos), a economia ortodoxa de
feição neoclássica e keynesiana permanecia influente e actuante,
designadamente nas disciplinas de contabilidade nacional, finanças públicas,
política económica, economia monetária e financeira, e crescimento e
desenvolvimento económico.
Essa presença do keynesianismo num período de clara dominância
marxista ou marxizante (1974-1976), acabou por fazer prevalecer o seu
carácter duradouro, recuperando o legado inovador anterior a 1974. Assim, a
partir de 1976, a síntese neoclássica-keynesiana baseada nos modelos IS-LM e
AD/AS, pressupondo o contexto de uma economia fechada, voltou a marcar
de forma dominante o ensino da teoria macroeconómica no rebaptizado
Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG), herdeiro legítimo da tradição
keynesiana que começou a despontar no ISCEF após a reforma curricular de
1949.
A hipótese basilar de uma economia fechada foi conhecendo naturais
extensões e desenvolvimentos ao longo da década de 1980, com a progressiva
e gradual introdução do sector externo e do sector financeiro, até à plena
assunção de modelos de economia aberta nos materiais pedagógicos e livrostexto adoptados a partir de finais dessa mesma década de 1980. Igualmente
relevante foi a introdução das preocupações da repartição do rendimento
num quadro de referência de macroeconomia keynesiana
Vale a pena assinalar, no entanto, um interessante momento de inflexão
na trajectória de normalização curricular que o ISEG vinha a traçar desde os
anos terminais da década de 1970. Pelas mãos daquele que fora o mentor e
executor das principais rupturas e inovações até então operadas no ensino da
economia em Portugal – Francisco Pereira de Moura – os cursos introdutórios
de economia tiveram como principal livro-texto de apoio a obra de inspiração
estruturalista de Michael Todaro, Economics for a Developing World. Pereira
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de Moura considerava que Portugal era uma economia periférica ou, quando
muito, semi-periférica, um país mais próximo do terceiro mundo e dos países
em vias de desenvolvimento. Por isso, os manuais introdutórios de economia
pensados para as economias avançadas dos EUA e da Europa não tinham
grande sentido em Portugal. E os problemas económicos a discutir, a ilustrar e
a esclarecer através da teoria, exigiam um suporte analítico distinto da
ortodoxia neoclássica hegemónica. Esta visão manteve-se em vigor durante
um período limitado (1984-1989), mas é bem ilustrativa de uma faceta
diferenciadora e crucial para se compreender o ambiente institucional do
ISEG: uma escola assente em princípios de pluralismo teórico e metodológico,
sempre aberta a acolher uma diversidade e multiplicidade de correntes de
pensamento.
Dessa diversidade não fez parte, no entanto, a adesão ao monetarismo à
moda de Friedman e seus sucessores da escola de Chicago. Com efeito, os
modelos da supply-side economics e as hipóteses teóricas dos modelos de
expectativas racionais de R. Lucas e T. Sargent nunca tiveram repercussão
significativa no ISEG. A abordagem dos novos clássicos (new-classical
economics) esteve presente no ensino de disciplinas de macroeconomia
avançada (para além de ter influenciado algumas dissertações de mestrado e
doutoramento e artigos publicados em revistas mainstream) sem nunca
constituir orientação teórica exclusiva ou fundamental.
Todavia, o ensino da macroeconomia no ISEG não pôde deixar de ser
sensível ao forte apelo anti-keynesiano que justificou a ascensão e relevo que
o programa da new-classical economics assumiu. Tal destaque foi em grande
medida reflexo de uma viragem no panorama do pensamento económico
internacional, em particular no mundo académico anglo-saxónico, e não uma
questão portuguesa. A forte recessão da economia internacional
desencadeada em 1974 revelou as dificuldades e os limites da
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macroeconomia keynesiana, então dominante, em analisar situações de
ocorrência simultânea de inflação e desemprego, forçando os economistas a
conferir maior relevância à análise das flutuações do lado da oferta. A
recessão ocorrida em 1982, na sequência da segunda crise petrolífera, alterou
de alguma forma os dados da situação ao trazer novamente um desemprego
muito elevado mas então com uma rápida redução da inflação, o que
valorizou a análise do papel das expectativas nas flutuações do produto e da
inflação que alguns economistas vinham sublinhando desde a década
anterior. A partir do início da década de 1990, a internacionalização do
processo de formação e circulação internacional de professores, de
publicação de papers, de circulação de manuais de ensino, de recurso
crescente ao ensino em inglês e, em geral, a “anglo-saxonização” do ensino da
economia, para além de outras possíveis razões, conduziram a uma crescente
uniformização dos saberes macroeconómicos transmitidos, em especial ao
nível das licenciaturas. O modelo Bolonha, ao reduzir de modo sensível o
tempo de formação, terá também contribuído de forma definitiva para essa
uniformização. Ou seja, o ISEG deixou de ostentar a sua rebeldia de escola
diferente e entrou num “circuito de manutenção” com as rotinas apropriadas
ao cumprimento dos objectivos de formação de uma escola universitária de
economia e gestão. De igual modo se pode considerar que a grande crise
económica e financeira iniciada em 2008 constituiu oportunidade decisiva
para o retorno qualificado a uma visão da ciência económica assente no
paradigma keynesiano e sua evolução com as contribuições dos novos
keynesianos e, pontualmente, dos pós-keynesianos. Essa inflexão devolveu ao
ISEG a identificação com as suas manifestas preferências no plano das
doutrinas e políticas económicas de inspiração keynesiana, revelando o ISEG
mais uma vez alguma heterodoxia já que tais preferências se distinguiam
claramente do consenso prevalecente.
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As diferentes fases de evolução são apresentadas no quadro seguinte e
suas notas explicativas, justificando a presente contribuição sobre o ensino da
macroeconomia (não apenas keynesiana) no ISEG, desde 1974.
ENSINO DA MACROECONOMIA NO ISEG (LICENCIATURAS)
Período

- Configurações do campo téorico Correntes teóricas
Referências base
dominantes
do ensino

a

Principal
responsável

_______________________________________________________________
Até 1974
1974-1976
1976-1987

1987-2006

Keynesianismo
Marxismoc
Keynesianismo
Marxismo
Estruturalismog
Keynesianismo
Novos Keynesianos
Novos clássicosi
j

2006-2016

Marxismo
Novos Keynesianos

Pós-Keynesianos

b

F. P. Moura
K. Marx + A. Emmanueld
e
F. P. Moura
f
K. Marx, P. Sweezy
M. Todaro
P. Samuelson
h
R. Dornbush e S. Fisher
R. Barro
D. Romer
K. Marx, P. Sweezy
R. Dornbush e S. Fisherk
O. Blanchard
J. Stiglitzl
P. Krugman
B. Bernanke
J. F. Amaralm

F.P. Moura
Júlio Mota
F. P. Moura
N. Ribeiro
F.P. Moura
J. Pereirinha
Jorge Santos
Rui Cartaxo
Jorge Santos
A. Mendonça
Jorge Santos

J.F. Amaral

a
Refere-se apenas aos fundamentos da teoria macroeconómica leccionada em todos os anos das licenciaturas em cursos
introdutórios, com exclusão da macroeconomia de longo prazo, internacional, finanças públicas, política económica, teoria e política
monetária.
b
Nesta época, foram manuais base do ensino, F. Pereira de Moura Lições de Economia e Análise Económica da Conjuntura
Este professor sugeria aos estudantes, enquanto leituras alternativas ou complementares, os livros Economics de P. Samuelson e
Economie Politique de R. Barre.
c
Após 1976 o ensino da economia marxista transitou para uma cadeira específica de economia política, sob a
responsabilidade, designadamente, de António Mendonça.
d
Neste período e neste contexto foram referências básicas textos do próprio Marx extraídos de O Capital e dos Grundrisse
suas edições francesas, mas também o livro de A. Emmanuel, Les profits et les crises e, acessoriamente, o livro de C. Napoleoni,
Valore.
e
Nesta época, os manuais de F. Pereira de Moura Lições de Economia e Análise Económica da Conjuntura voltaram a ser a base
do ensino da macroeconomia. O livro de R. Lipsey, Economia Positiva, foi apenas pontualmente utilizado como manual “oficial”. No
início deste período, o ensino dos fundamentos da teoria económica tomou parcialmente e temporariamente a feição de história
pensamento económico. Posteriormente, a história do pensamento económico voltou a ser tratada em cadeira específica nos anos
finais da licenciatura em economia (uma característica diferenciadora do ISEG), sendo retirada dos cursos de licenciatura a partir de
2008, no contexto da reforma curricular do Processo de Bolonha.
f
Para além de O Capital de K. Marx tiveram relevo os livros de P. Sweezy, The Theory of Capitalist Development e Monopoly
Capital.
g
O ensino da macroeconomia num âmbito introdutório teve por base, entre 1984 e 1989, o manual de M. Todaro, Economics
for a Developing World.
h
Neste período circulou também o manual de W. Branson, Macroeconomia, editado em Portugal em 1979, mas não foi
adoptado como manual “oficial”.
i
O ensino da economia privilegiando a perspectiva dos novos clássicos e assente no livro-texto Macroeconomics de R. Barro,
teve lugar num período curto a partir de 1988 e no âmbito de uma disciplina optativa, Economia 3. Numa segunda fase, entre 19
e 2006, no âmbito de Macroeconomia 3, foi muito influente a perspectiva de D. Romer e do seu manual Advanced Macroeconomics
j
O ensino da teoria económica marxista foi extinto no início da década de 1990.
k
O manual de R. Dornbush e S. Fischer, Macroeconomics, continuou ao longo deste período a constituir a base do ensino de
nível intermédio. Foi depois substituído pelo manual de O. Blanchard, Macroeconomics.
l
Ao longo deste período foram utilizados diferentes manuais no ensino da macroeconomia, sem que isso tenha traduzido
alteração radical de perspectivas teóricas. O manual de J. Stiglitz, Economics, o de P. Krugman, Macroeconomics, o de B. Bernanke e
R. Frank, Principles of Macroeconomics e o de J. F. Amaral et alii, Introdução à Macroeconomia, foram utilizados no ensino no
âmbito das disciplinas do 1º ano das licenciaturas. Para além dos manuais indicados circularam outros, designadamente o de G.
Mankiw, Macroeconomics, e o de Ch. Wyplosz e M. Burda, Macroeconomics – a European Text, embora estes nunca tenham sido
adoptados como manual “oficial”.
m
O manual de J. F. Amaral et alii, Introdução à Macroeconomia, foi, a partir de 2002, utilizado na cadeira de macroeconomia
no 1º ano das licenciaturas. Uma das suas referências teóricas, embora não recomendada directamente aos estudantes, é Paul
Davidson, Post-Keynesian Macroeconomic Theory.
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Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
Manuel Porto
Não tendo podido estar presente, com grande pena, no dia 7 de
Novembro, agradeço a possibilidade de me associar com este pequeno texto.
Começo por felicitar o decano da secção, Paulo de Pitta e Cunha, e Jorge
Braga de Macedo, com a iniciativa e a organização de uma sessão com tão
grande significado e tanto interesse.
Tendo o meu colega de Universidade Joaquim de Sousa Andrade falado da
investigação e do ensino de Economia na sua Faculdade, na Faculdade de
Economia de Coimbra, desde a sua criação, importaria que não deixasse de
haver referência ao papel que teve e continua a ter a Faculdade de Direito
desta Universidade.
Trata-se de Faculdade que deu um contributo em grande medida pioneiro
no nosso país ao longo de muitas décadas, quando não havia outras
Universidades, e mesmo depois, quando o ensino de economia não era
ministrado ainda em Faculdades próprias.
Tiveram lugar pois aqui investigação e ensino a que ficaram ligados nomes
que nunca serão esquecidos, como são os casos, no século XIX, de Adriano
Forjaz de Sampaio, bem como, no século XX, de Marnoco e Sousa e, já nos
anos vinte deste século, de António Oliveira Salazar, Ruy Ulrich e João
Lumbrales.
Com a ida destes professores para Lisboa, em dois dos casos para o
desempenho de funções governativas e tendo dois deles exercido funções
docentes de grande relevo na Faculdade de Direito de Lisboa (conforme é
devidamente sublinhado no texto de Eduardo Paz Ferreira), a regência das
disciplinas de Economia na Faculdade de Direito de Coimbra foi confiada em
dois anos a um professor da Faculdade de Ciências, Diogo Pacheco de
Amorim, e num terceiro ano a um professor francês da Sorbonne, François
Perroux.
Foi então, mais concretamente em 1934, que se doutorou José Joaquim
Teixeira Ribeiro, o qual veio a ter uma presença especialmente marcante,
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não só pelo tempo em que assumiu grande parte dos encargos de regência
na área das ciências económicas (assumindo quase sempre o encargo de dar
também aulas práticas) como pelos contributos inovadores que foi
proporcionando. E assim aconteceu em domínios diversos, da análise da
estrutura do Estado, com reflexões feitas acerca do sistema corporativo ou
acerca do papel que poderia caber a economias socialistas ou capitalistas,
das Finanças Públicas e do Direito Fiscal; neste domínio tendo sido também
marcante o papel de Teixeira Ribeiro em atividades legislativas,
designadamente como Presidente da Comissão que levou a cabo a Reforma
dos anos 1958-65, com a inovação marcante de se ter passado de um
sistema de tributação do rendimento normal para um sistema de tributação
do rendimento real ( com Teixeira Ribeiro a distinguir-se ainda depois com
críticas violentas a medidas tomadas de “contra-reforma” fiscal…).
Quando estamos a lembrar, com a feliz iniciativa agora tomada, uma
sessão da Academia das Ciência quarenta anos atrás, em 1977, com a
memória de Keynes, importa sublinhar o contributo de Teixeira Ribeiro para
o conhecimento em Portugal do pensamento desse grande economista,
designadamente através das suas lições de Finanças Públicas. E tratando-se
de uma memória que aqui teve lugar importa ter bem presente o papel que
Teixeira Ribeiro teve na Academia, ocupando a cadeira que veio a ser
ocupada pelo decano atual da secção, Paulo de Pitta e Cunha, e tendo tido
contribuições várias e marcantes nas sessões da Classe de Letras, até ao ano
em que a morte nos privou da sua presença.
Os contributos de Teixeira Ribeiro foram ainda recentemente lembrados
num artigo de três membros da Academia desta secção, Manuel Jacinto
Nunes, infelizmente falecido entretanto, José Luís Cardoso e Manuel Lopes
Porto (artigo publicado no Boletim de Ciências Económicas da Faculdade de
Direito da Universidade de Coimbra).
A investigação feita na Faculdade de Direito de Coimbra na área da
Economia veio a ficar refletida também em dissertações de doutoramento
das décadas de cinquenta e sessenta do século passado, casos da dissertação
de José Pizarro Beleza, sobre a “Teoria do Juro, A Controvérsia Keynesiana”,
defendida em 1958, e de João Ruiz de Almeida Garrett, sobre “Pagamentos
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Internacionais: introdução ao estudo do problema”, defendida em 1961. O
primeiro destes doutores ainda teve encargos de regência na Faculdade de
Direito de Coimbra nos anos seguintes, até ser chamado ao exercício de
funções governativas. Almeida Garrett e Fernando Seabra, também
licenciado na Faculdade de Direito de Coimbra, vieram a distinguir-se com o
seu contributo na criação e na docência na Faculdade de Economia da
Universidade do Porto (que teve mais tarde também o contributo de outro
licenciado pela Faculdade de Direito de Coimbra, Armando de Castro); com
Almeida Garrett a ser convidado e a assumir encargos de regência na escola
de Coimbra já nos anos oitenta.
Nos anos 50 e 60 foi ainda marcante o papel de assistentes, como foram
os casos de Alexandre Pinto Coelho do Amaral e José Guilherme Xavier da
Basto, este a ter um lugar de relevo também na Faculdade de Economia de
Coimbra, quando foi criada, bem como em tarefas de legislação fiscal, com
especial relevo para o IVA, tendo presidido à comissão que elaborou o
Código deste imposto (trata-se de participações devidamente referenciadas
por Joaquim Sousa Andrade).
Decorreu um espaço de tempo longo até à realização, já nos anos oitenta,
de novos doutoramentos na secção de Economia da Faculdade de Direito da
Universidade de Coimbra, o primeiro de Manuel Porto, em 1983, com a
dissertação “Estrutura e Política Alfandegárias: O caso português”, seguindose ainda no mesmo ano António José Avelãs Nunes, com a dissertação
“Industrialização e Desenvolvimento. A Economia Política do ´Modelo
Brasileiro de Desenvolvimento´”, e em 1988 Aníbal Almeida com a
dissertação “Prelúdio a uma reconstrução da economia política”.
Trata-se de dissertações, a par de outros trabalhos dos autores (incluindo
textos de ensino), versando temáticas distintas e com o enriquecimento de
refletirem posições ideológicas diversas.
O ensino que foi sendo ministrado na Faculdade foi refletindo as novas
realidades do mundo (designadamente da Europa) e os contributos que a
ciência económica ia proporcionando, mas com Keynes a continuar sempre
presente: tal como aconteceu com o ensino da disciplina de Finanças
Públicas, com atualização das sempre presentes e excecionalmente didáticas
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lições de Teixeira Ribeiro, em lições da disciplina de Economia Política (tal
como acontece no manual do autor deste texto, nas várias edições que têm
vindo a lume) e ainda com a lecionação de uma disciplina de Economia ao 5º
ano, por Avelãs Nunes, em larga medida dedicada à controvérsia entre o
pensamento keynesiano ou neo-keynesiano e o pensamento neo-liberal.
Felizmente o lugar da investigação e do ensino da economia, no
reconhecimento da sua estreita ligação com o direito, não tem sido posto em
causa nem nos currículos dos planos de estudos nem nos conteúdos das
disciplinas ministradas na Faculdade Tem-se assim presente o que já havia
sido tão bem expressado por Marnoco e Sousa, neste escola, no longínquo
ano de 1917, sublinhando que “há a mais íntima relação entre a economia e
o direito”, designadamente que “cada relação económica reveste forma
jurídica, todas as grandes teorias do direito, principalmente do direito
privado, têm um conteúdo económico”. E os tempos modernos não podiam
deixar de reforçar esta exigência de articulação entre os dois ramos do saber,
com o relevo da realidade económica a exigir a criação de novas disciplinas
de direito, do Direito Fiscal ao Direito da Concorrência, bem como a estar
muito mais presente em disciplinas tradicionais, por exemplo no Direito
Criminal, com a realidade atual a exigir uma atenção que não era dada antes
à criminalidade económica.
É de referir aliás que a ligação entre estas duas áreas do saber tem vindo a
refletir-se, designadamente na Faculdade de Direito de Coimbra, não só na
criação e nos conteúdos de disciplinas da licenciatura, mas também dos
mestrados (Moeda e Política Monetária; Crédito e Mercados Financeiros) e
do doutoramento (Sistema Financeiro e Comércio Internacional), como
também na criação recente e nos conteúdos programáticos de cursos de pósgraduação, como são os casos do Curso de Estudos Europeus, do Curso da
Banca, Bolsa e Seguros ou do Curso de Estudos de Direito do Ordenamento,
do Urbanismo e do Ambiente (CEDOUA).
Mais recentemente, e para além de contributos que continuaram a ser
dados pelos docentes já referidos (havendo a lamentar, além do já
mencionado falecimento de Teixeira Ribeiro, em 1997, o falecimento de
Anibal Almeida em 2002), vieram a concluir o doutoramento na secção de
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Ciências Económicas da Faculdade de Direito de Coimbra, assegurando
funções de docência: em 2006 Luís Pedro Cunha, com a dissertação “O
sistema comercial multilateral e os espaços de integração regional”, em 2010
José Manuel Quelhas, com a dissertação “Sobre as crises financeiras, o risco
sistémico e a incerteza sistemática”, em 2012, João José Nogueira de
Almeida, com a dissertação “Sobre o controlo dos auxílios de Estado na
União Europeia. Conteúdo, sentido e limites da análise económica na
avaliação da compatibilidade dos auxílios de Estado com o mercado interno”,
em 2015, Matilde Lavouras, com a dissertação “A transparência nas
demonstrações financeiras. A true and fair view e o fair value na tributação
das empresas”, e Fernando Rocha Andrade, com a dissertação “Benefícios
fiscais – a consideração da despesa do contribuinte na tributação pessoal do
rendimento”. Estão ainda marcadas provas para breve para Victor Calvete,
com a dissertação “Sobre as Origens do Antitrust”, e Teresa Almeida, com a
dissertação “Compras publicas ecológicas e a internalização de
externalidades ambientais negativas na política europeia dos contratos
públicos”. Trata-se de dissertações sobre temas com a maior atualidade,
procurando as respostas a dar às exigências de um mundo aberto, tendo-se
em conta os contextos em que estamos enquadrados, como é o caso, em
particular, do contexto da União Europeia; refletindo em todos os casos os
contributos da investigação que tem vindo a ser feita, no nosso país e nos
demais países.
A actividade de investigação dos elementos da secção tem vindo a ser
publicada em publicações autónomas e em revistas com o maior prestígio,
do nosso país e do estrangeiro; sendo além disso de sublinhar a publicação
actualizada do Boletim de Ciências Económicas, tendo saído recentemente o
volume LX, de 2017, sendo seu diretor Luis Pedro Cunha e anteriormente
José Joaquim Teixeira Ribeiro, que a fundou em 1952, e António José Avelãs
Nunes. E é de referir também, dado o relevo de temas económicos aqui
abordados, a revista Temas de Integração, editada pela editora Almedina
mas da responsabilidade de um instituto da Faculdade, a Associação de
Estudos Europeus: com o número mais recente agora saído, o número 37,
relativo ao 1º semestre de 2017.
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Debate (participantes identificados por iniciais constantes da lista)
precedido pelo comentário geral de Maria de Fátima Bonifácio
MFB Enquanto historiadora especializada em história política do século
XIX português (1807-1910), advirto desde já que nada sei de Economia para
além de uma familiaridade muito superficial com alguma terminologia
macroeconómica vulgarizada entre nós em consequência da gravíssima crise
financeira que atravessámos entre 2010 e 2014/2015. O tema específico da
introdução do “Ensino da Macroeconomia em Portugal”, esse então é-me
absolutamente estranho. Ter aceite desempenhar o papel de comentadora
foi da minha parte um enormíssimo atrevimento, um autêntico desafio aos
deuses, aos quais desde já peço clemência.
Quando me preparei para esta aventura, comecei por apurar em que data
nascera a expressão “Macroeconomia”: em 1930, na sequência da Grande
Depressão de 1929. A expressão nasceu pois num momento de grande
conturbação histórica, de profunda perturbação social e económica, de
dramática crise financeira. Atrevo-me a especular que a Macroeconomia
surgiu como resposta à necessidade ou até urgência de elevar a análise
económica para um patamar superior ao da “fragmentária” análise
microeconómica, de modo a criar ferramentas analíticas próprias para
considerar ou apreciar o funcionamento de uma economia ou de um sistema
económico no seu todo. É neste contexto que Keynes, em 1936 (Teoria Geral
do Emprego, do Juro e da Moeda), vai revolucionar o liberalismo económico
clássico, herdado de Adam Smith e David Ricardo, inaugurando uma tradição
de forte intervenção do Estado na vida económica das nações, que chegou
aos nossos dias – não sem que a bondade dessa intervenção tenha no século
XX sido agressivamente contestada por autores como Hayek e Friedman,
“pais” do que actualmente se convencionou chamar, ambigua e
confusamente, “neo-liberalismo”.
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Da vista de olhos que passei sobre as obras dos economistas nobelizados
a partir de 1969, retirei duas “impressões” – não me acho suficientemente
segura para falar em conclusões. Primeiro, o intenso desenvolvimento das
especializações dentro da disciplina da Economia. Segundo, o surgimento de
temas de investigação incomuns, até aparentemente algo exóticos.
Precisamente em 1917, Richard Thaler arrebatou o Nobel graças ao seu
valioso contributo para o estudo da “economia comportamental”, um campo
do saber que não dispensa um pesado input proveniente das áreas da
psicologia e da sociologia (pelo menos).
Thaler conta com precedentes ilustres , entre os quais destacaria:
Gunnar Myrdal & Friedrich Hayek ganharam o Nobel em 1974 “Por seu
trabalho pioneiro na teoria da moeda e flutuações económicas, e pela análise
penetrante da interdependência dos fenómenos económicos, sociais e
institucionais.”
Amartya Sen ganhou o Nobel em 1998 graças ao seu contributo para uma
“economia do bem-estar”.
Daniel Kahneman ganhou o Nobel em 2002 graças ao seu contributo para
a influência da psicologia “nas decisões [tomadas] sob incerteza”.
Angus Deaton ganhou o Nobel em 2015 graças ao seu contributo para a
análise “do consumo, pobreza e bem-estar”.
Esta curta amostragem não esgota os exemplos da interdisciplinaridade
que preside a muitas obras de Economia. Tradicionalmente, o Direito era o
partner privilegiado da Economia, e esta, a par com Finanças, era ensinada
nas Faculdades de Direito. Deu-se, entretanto, uma dupla evolução: por um
lado, a disciplina autonomizou-se, o que deu lugar ao aparecimento de
Faculdades ou Escolas de Economia (e Gestão); por outro, o Direito, durante
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muito tempo um colaborador dominante, parece ter perdido terreno em
favor das (chamadas) Ciências Sociais.
Aquele casamento tradicional entre Economia e Direito terá tido (ou tem
ainda ?) a sua razão de ser na complementaridade entre as duas disciplinas:
ao Direito cabe a justiça, à Economia cabe a utilidade (Pitta e Cunha, cit. por
Neves Cruz, Economia Política II, 2011, p. 401 e segs.). Portanto, o Direito,
assistido pela Economia, ganha em utilidade; e a Economia, assistida pelo
Direito, ganha em justiça. Também Freitas do Amaral foi citado neste
mesmo texto para reforçar as afinidades, senão o parentesco, entre as duas
disciplinas. Mas a relação conjugal entre ambas – digamos assim – não me
parece ter fundamento sólido e óbvio. Entre as duas disciplinas, não
vislumbro comunidade teórica, conceptual, epistemológica ou outra desta
natureza. Existe, a favor da tradicional irmanação ou geminação, o
argumento utilitário: antigamente, num passado não tão distante, os
estudantes das Faculdades de Direito destinavam-se à advocacia mas, do
ponto de vista do Estado, seriam os naturais ocupantes dos cargos na
Administração Pública e até na governação, o que conferia sentido prático à
junção de Direito e Economia/Finanças numa só instituição universitária. Ora
este argumento caducou.
A evolução acelerada de um mundo em que tudo se tornou muitíssimo
mais complexo, aliada ao surgimento e afirmação das chamadas Ciências
Sociais, alargou extraordinariamente o âmbito abarcado por estudos que se
reclamam da Economia. A Macroeconomia ocupará sempre, possivelmente,
o core da disciplina. Mas esta, parece-me, ganhou muito em se abrir a outras
dimensões da vida social, que pertencem ao foro da Antropologia, da
Psicologia, da Sociologia; já a História, deste ponto de vista, parece-me
puramente instrumental. A Nova História Económica dedica-se precisamente
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a estudar o passado sujeitando os seus diversos vestígios às ferramentas
conceptuais geradas pela Macroeconomia.
As fronteiras da Economia, como de todas as chamadas Ciências Sociais,
são porosas, e ainda bem. A disciplina situa-se a meio do caminho entre as
Ciências duras e as Humanidades, e combina por isso duas tradições
epistemológicas – respectivamente, a explicação nomotética e a
compreensão (um modo de conhecimento das coisas humanas enquanto
coisas distintas por exemplo de uma galáxia, elaborado e consagrado por
Max Weber na sua sociologia compreensiva ou interpretativa). Os limites da
Economia ficam patentes na deficiente capacidade de previsão de que tem
dado continuadas provas. Mas por meio do diálogo com outras disciplinas, a
Economia humanizou-se, habilitou-se para melhor compreender o mundo
social e económico, pois que este mundo, em última análise, é um mundo
feito de seres humanos, de seres humanos únicos e todos distintos entre si,
de pessoas que sentem, pensam, decidem, agem. Os fenómenos que se
processam neste mundo podem apresentar certas regularidades, até certas
constantes. Mas nunca serão integralmente regidos por leis gerais
descobertas pela Ciência, sendo este o motivo por que nos debateremos
sempre com pequenos e grandes imprevistos.
Com a abertura da Economia à inspecção do mundo humano, tornou-se
inevitavelmente permeável ao julgamento moral. A pobreza, por exemplo,
tanto é um fenómeno económico como uma questão ética e moral. Afinal de
contas, nada de inédito: foram grandes economistas que escreveram livros
mais tributários da Ética e da Moral do que dos números e da Matemática.
Em 1759, Adam Smith publicou um livro sintomaticamente intitulado – The
Theory of Moral Sentiments. Em 1944, Friedrich Hayek publicou um livro não
menos sintomaticamente intitulado – The Road to Serfdom; e em 1973, 1976,
1979 publicou os três volumes que constituem a obra – The Constitution of
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Liberty. Em 1962, Milton Friedman publicou um livro cujo título fala por si –
Capitalism and Freedom; em 1980 voltou ao tema da liberdade individual –
Free to Choose: A Personal Statement. Nada disto parece muito “económico”,
mas a verdade é que as políticas económicas, incluindo as macroeconómicas,
têm de ter em conta a natureza humana (Smith) bem como as legítimas
aspirações à liberdade (Hayek, Friedman).
JBM Na Faculdade havia sempre a questão de que o António que era
micro dava Macro e o Diogo que era macro dava Micro! Hoje o Diogo
também nos falou da Macro, mas a sua modéstia lendária não o deixou dizer
que, no programa onde aprendeu economia em Stanford, Engineering and
Economic Systems, estiveram uma plêiade de economistas extraordinários,
de vários países, que eram devorados pelo Fundo Monetário Internacional.
Claro que o Fundo olhava para toda a gente com merecimento, mas quando
vinha alguém do EES, havia uma excitação. Só para dar o enquadramento
geográfico: a costa oeste era muito longe, e os que metiam mais medo na
costa leste eram os do EES!
Quanto a MFB, fez a sua discussão at large, e conseguiu interpelar os
economistas, outro historiador económico disse-se no mesmo canto, porque
não ensinou macroeconomia e ouviu dizer que havia um Senhor Keynes76...
JR teve o prazer de conviver bastante intensamente com
macroeconomistas durante muitos anos, enquanto ensinava História
Económica na Faculdade de Economia da Nova. Julga ser uma experiência
que poucos não macroeconomistas terão tido como ele, por envolver várias
centenas de refeições em vários restaurantes de bairro e a discussão onde se
falava muito de macroeconomia, economia, política, todas coisas que se
sabia estarem interrelacionadas. Assim foi formando opiniões, que agora
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Mas não escreveu o que disse, sendo o organizador responsável pelos parágrafos seguintes que, por comodidade de
leitura, começam pelas suas iniciais, tal como quase aconteceu com uma comunicação, conforme referido na nota 3 acima.
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revisita, mas na altura não sabia que estava atravessar um momento
histórico tão importante, não só na ciência, que era a emergência desta
ciência macroeconómica, mas também uma data histórica para Portugal,
porque era a altura em que os macroeconomistas da Nova estavam a trazer
para Portugal um conjunto de conhecimentos algo misteriosos naquela
altura. Como foi evidente, e foi dito, as pessoas realmente não sabiam o que
se passava, até por ser precisa uma actualização permanente.
Portanto, se tivesse tido tempo, mas não tem, iria olhar para os
macroeconomistas e a sua ciência do ponto de vista de outras ciências
sociais, por exemplo, podia-se pensar em falar sobre aspectos históricos,
comparados. Citou TC quando ela disse que, quando se procurou
implementar estas ideias novas, não havia informação! Ou seja por altura do
25 de Abril havia uma teoria mas não havia uma prática. Assim, JR não tinha
percebido quando ouvia os sábios a falar e não sabia que eles não sabem do
que estão a falar e gostava muito saber de que estão a falar, não é por não
serem capazes, não, ninguém lhes trazia a bandeja com os dados estatísticos,
portanto, a história poderia ter aqui muito que contar.
Enfim, como historiador económico, JR nunca sentiu que os economistas
macroeconómicos e outros da Nova não gostassem de História Económica,
pelo menos gostavam dele, até porque o escolheram para ser seu Director
(isso pareceu-lhe que não ser um gesto muito amistoso, mas insiste que eles
“gostavam de História Económica”). O que reprova neste aspecto é que estes
economistas gostavam de falar de História mas não o convocaram nunca ou
quase nunca a juntar-se a eles.
Em conclusão, JR disse que faltava um capítulo, aliás bastante extenso
sobre os macroeconomistas em política, embora tivesse um capítulo sobre
sociologia, que trata da formação de uma elite de sacerdotes, altos
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sacerdotes, e também queria dizer qualquer coisa sobre antropologia e que
espécie de tribo, se os macroeconomistas são uma tribo, ou não.
JBM Entendo a pergunta do Jaime, e percebo a dificuldade que tem em
responder porque ele é tudo: andou no Técnico e não é totalmente
português, misturas que deram resultado!
Na parte final do debate, tiram-se conclusões, dando oportunidade a
todos os confrades e convidados que participam neste projecto para darem
ideia acerca dos próximos passos. Já vimos que há muita coisa em que
podemos falar, mas há aspectos – como a alusão a Bourdieu, sociólogo até
bastante inimigo da economia, mais até que o antropólogo. De facto é
importante falarmos das instituições que, às vezes, não aparecem e neste
sentido esta discussão do ensino e da investigação com o Banco de Portugal
e com o GEBEI revelou-se uma aposta certa. No caso do Banco de Portugal,
sabemos que o atual governador se interessou pela questão da Grande
Recessão e do efeito que ela tinha, já no tempo em que Jacinto era decano.
Quanto à morte do GEBEI, João Cravinho preferiu o non dit, fazendo-me
pensar de novo no “baile dos solteiros” de Bourdieu. Do mesmo modo,
interpreto a referência de João Rodrigues à fluidez institucional entre
Católica e Nova no contexto de que “quase tudo é institucional”, como
lembram Acemoglu e Robinson no seu conhecido How Nations Fail de 2012.
O ponto é não ser de tal maneira confuso que não se perceba sequer onde
está a matriz: e aqui uma visão de macro aberta é essencial – mesmo para
países grandes77.
77

Um dos trabalhos influentes de Kouri adapta o modelo da pequena economia aberta para impedir que por
essa razão consiga vender todas as exportações disponíveis e deriva as consequências no que toca à
rentabilidade das mesmas, medida pela taxa de câmbio real, que se transforma num indicador do potencial de
crescimento. Aplica o raciocínio à economia finlandesa. Ver Open Economy Dynamics, citado na nota 3 da parte
1 , pp. 315-28. No mesmo sentido, “Portugal e a Europa: Deslizar ou Flutuar?”, in Intereuropa and Trade Policy
Research Center, Portugal e o Alargamento das Comunidades Europeias, 1981, pp.171-200. Sobre fluidez
institucional ver ainda nota 24 acima.
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Volto a lembrar Moura objetou ao título do Festschrift Barbosa por achar
que “nova economia” em Portugal era a escola incumbente mas deixou-se
convencer pelo argumento de Sousa: 1989 não é 1949! Do mesmo modo,
estou em crer que hoje comunicaram instituições muito diferentes, já que os
convidados permitiram uma seleção mais vasta do que há 40 anos, sem
prejuízo da diversidade evidente das seis palestras do Simpósio e dos seus
autores. Assim recordamos não só escolas e universidades mas também
gabinetes de estudos do Estado, e também dois economistas do Quelhas,
Alfredo de Sousa e Cavaco Silva, que, entre Católica e Nova, juntaram
pessoas que abriram o ensino e a prática da economia em português.
PPC Falei naquela minha produção sequencial sobre o pacto de
estabilidade da integração europeia, que me parece evidente ser uma visão
germânica ou anti-keynesiana em matéria monetária, mais inclinada para o
anti-internacionalismo keynesiano. Seria interessante avançarmos um pouco
também na temática das regras monetárias de integração.
JBM O António falou da escolha pública, sabemos da importância do
constitucionalismo, por exemplo na dificuldade em alterar a Constituição de
1976. Esta área não é bem Law and Economics, é uma análise da “prática do
pensamento”, como o António referiu, ou prática da macro!
PPC Em 74 se não estou em erro houve um congresso mundial de
economistas em Budapeste. Eu perguntei se estava lá alguém português.
Disseram que só estava um portanto devia ser eu!
JBM Graças a um pequeno subsídio do Banco de Portugal, o texto vai ser
distribuído depois de desgravado, de maneira a que os autores tenham
tempo para fazer correções antes do fim do ano78.
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Jaime parece ter percebido que apesar de as intervenções serem gravadas cada um pode escrever para as ideias
ficarem mais alinhadas, e afirmou que pela sua parte iria fazer isso. Pensava que já havia um modelo mas se não há, pela
sua parte terá o maior gosto. Fica para o próximo evento!
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TC: Ligou-se muito ao respeito das regras europeias e às relações entre
economia e direito mas não se falou da relação entre economia e história,
não só económica mas também da Europa.
APB: Devemos distinguir o Keynes do livro 1 da Teoria Geral e o Keynes do
capítulo 12. Enquanto o primeiro enfatiza o problema da insuficiência na
procura agregada, o segundo aponta para a importância da volatilidade das
espectativas, e assim remete-nos, pelo menos implicitamente, para o espaço
em que ganha relevo a discussão das regras versus poder discricionário79.
PPC Quero renovar os meus agradecimentos a todos, renovava também a
minha satisfação por ter enfim visto a colaboração intensiva do Jorge Braga
de Macedo para desencadear toda esta fenomenologia em que estamos
presentes e vamos aguardar agora a fase escrita deste nosso debate.
Obrigado.
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A esse respeito respondi a Sousa Andrade, esclarecendo que o primeiro Ministro das Finanças que teve a intuição de
usar as expetativas de inflação na concertação social foi Miguel Cadilhe, cujo exemplo me limitei a seguir no acordo de
1992. Isso poderá ser relevante quando olharmos para a Faculdade de Economia do Porto…
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Lista de sócios da 6ª secção e outros participantes no workshop80
Sócios, por antiguidade (exceto =)
* Paulo de Pitta e Cunha #13 (FDUL/ PPC)
* José Luís Cardoso #15 (ICS/ JLC)
* Jorge Braga de Macedo #18 (FEUNL/ JBM)
* Manuel Porto (FDUC)
* Jaime Reis (ICS/ JR)
António Pinto Barbosa (FEUNL/ APB)
Manuel Pinto Barbosa (FEUNL)
= Diogo Lucena (FEUNL)
= João Alberto Sousa Andrade (FEUC)
Isabel Horta Correia (UCP)
= Pedro Pita Barros (FEUNL)
= Eduardo Paz Ferreira (FDUL)
= Teodora Cardoso (CFP/ TC)
= Maria de Fátima Bonifácio (ICS/ MFB)
** José Alves da Rocha (UCAN)
** Fátima Moura Roque (UCP)
**Renato Flores (FGV)
CONVIDADOS, POR ORDEM ALFABÉTICA
Carlos Bastien (ISEG)
João Cravinho
João César das Neves (UCP)
João Rodrigues (FEUC)
Luís Máximo dos Santos (BdP)
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