
Nota da reunião de seção 27 de Junho 2017, 14-15h na Sala das Relações Internacionais 
Todos os sócios estiveram presentes ou delegaram* (incluindo os estrangeiros propostos ou 
recebidos pela seção**): António Pinto Barbosa, Diogo Lucena*, Eduardo Paz Ferreira, Fátima 
Bonifácio, Fátima Roque**, Isabel Horta Correia, Jaime Reis, João Sousa Andrade*, José Alves 
Rocha**, José Luís Cardoso, Manuel Barbosa, Manuel Porto, Paulo Pitta e Cunha, Pedro Pita 
Barros*, Renato Flores**, Teodora Cardoso.  
As notas de reuniões anteriores encontram-se na caixa do correio (20161 e 20152) 
PPC deu a palavra a JBM, que sugeriu abordar os pontos na ordem inversa da agenda 
previamente distribuída à qual PPC havia acrescentado o ponto suplementar de convidar Vito 
Tanzi para sócio correspondente proposto pela seção, o que foi aceite ficando de, em próxima 
reunião, usar o procedimento seguido em 20093 para votar informalmente sobre o sócio 
correspondente nacional que sucede ao malogrado confrade António Almodovar (1953-2016). 
Seguiu-se a resposta ao pedido da Academia Linau, todos ficaram de sugerir nomes de pessoas 
elegíveis para a conferência Nobel até ao fim do mês, com destaque para IHC.  
O ponto seguinte foi o seguimento do projeto dito da Carta à Rainha Lusófona (descrito por 
último em Nova SBE Working Paper nº 611 de junho 20174, num texto sobre diversidade da 
lusofonia incluido na homenagem à visita do Papa organizada por um confrade5 e o guião para 
um painel durante sobre parcerias lusófonas para a prosperidade na conferência Horasis 
Global em Cascais6). PPC iniciou um “tour de table” do qual resultou o interesse que os 
membros da seção têm pelo projeto, independentemente da sua denominação, por envolver 
outras seções e a classe de ciências e também pelo âmbito global da abordagem, com 
destaque para países da CPLP. APB lembrou que, para além da falha na previsão, importaria 
referir as medidas tomadas para a enfrentar. JBM esclareceu dúvidas e salientou que a minuta 
distribuída deverá ser adaptada para inglês numa ótica de lusofonia global. Também referiu a 
ligação original do projeto à ideia de fazer em 2011 uma conferência sobre “os economistas e 
a crise”, incluindo os sócios correspondentes estrangeiros que sucederam a Tobin. A 
conferência foi adiada mas manteve-se o apoio esperado do Banco de Portugal, que mostrou 
interesse no ensino da macroeconomia, em particular keyseniana e o papel que nela 
desempenharam os três governadores que haviam sido membros da seção. 
A questão da pré-conferencia de 7 de Novembro destinada a comemorar os 40 anos do 
Simpósio foi debatida a final, nos termos objeto da nota distribuída antes da reunião. Houve 
aceitação entusiástica do propósito. Explicaram-se as lacunas da obra póstuma de MJN em co-
autoria com JLC e MP, por ser destinada a um volume sobre a Universidade de Coimbra.  
Além do compromisso de completar o apanhado até 1974 com EPF para a Faculdade de Direito 
de Lisboa e António Castro Henriques (mais quem ele entender) para a Faculdade de Economia 
do Porto, entendeu-se como muito relevante atualizar o estudo até ao presente, o que implica 
incluir o contributo de novas instituições de referência na investigação e no ensino da 
macroeconomia de economia aberta. Assim os sócios aceitam colaborar relativamente às 
instituições em que estão ou estiveram filiados: MPB, APB, DL e PPB Faculdade de Economia 
da Nova; IHC Católica; IHC e TC Banco de Portugal; JASA Faculdade de Economia de Coimbra; 
FB ICS, tendo os efetivos ficado solidários do esforço conjunto relativamente às instituições em 
que estiveram filiados, JLC para ISEG, JBM para Católica e JR para Nova Economia.  
Tarefas referentes ao Brasil e Angola foram abordadas com RF e JAR, não estando garantida a 
sua disponibilidade para estar na pré-conferência cuja data ainda poderá ser alterada para a 
mesma semana se houver necessidade para quem tenha de viajar.  

                                                             
1 http://www.jbmacedo.com/acl19mai16a.pdf;  
2 http://www.jbmacedo.com/acl/secfin25jun.pdf; http://www.jbmacedo.com/acl/secfin14mai.pdf 

3 http://www.jbmacedo.com/acl6a121111.pdf 
4 http://libraries.fe.unl.pt/index.php/e-resources/nsbe-wp/item/carta-rainha-lusofona 
5 http://www.jbmacedo.com/papers/divlusofrancis.pdf 
6 http://www.jbmacedo.com/GLprimer.pdf 


