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ABCDE:  Herança e Políticas
• Apresentam-se dois livros organizados pelo autor, 
com sócios de ambas as Classes da Academia das 
Ciências de Lisboa, incluindo estrangeiros e lusófonos:
ØWriting to Queens while Crises Proceed, 2015, 2ª edição dedicada à 
memória de M. Jacinto Nunes, decano da secção de economia e 
finanças (6ª de Letras) da ACL; 
ØMacro de Economia Aberta: Ensino e Prática depois de Abril, 2018, 
comemoração do 40º aniversário do Simpósio de Estudos Keynesianos,
organizado por A. M. Pinto Barbosa, anterior decano da mesma secção,  
quando presidia ao Instituto de Altos Estudos.
• Em 2008, o IAE iniciou uma colaboração com o 
Centro Globalização e Governação da NOVA School of
Business and Economics incluindo o Instituto de 
Investigação Científica Tropical, parte da nova 
Universidade de Lisboa desde 2015. 



Explicação do acrónimo 
• Usa-se o acrónimo das conferências anuais sobre 
desenvolvimento económico do Banco Mundial (que 
também reuniram na Europa), ABCDE onde: 
ØA evoca a colaboração entre ACL, CG&G e IICT;
ØBC conota ideias expressas em Bem Comum dos Portugueses, 1999 
(lançado, com coautores, no Salão Nobre da ACL), e reflete a intenção 
de as investigar em relação a Angola e talvez outros membros da CPLP; 
ØDE ou “Desenvolvimento como Esperança” titula estudos empíricos 
iniciados no Centro de Desenvolvimento da OCDE, publicados em 
Globalization: Ethical and Institutional Concerns, Vaticano, 2001 e 
continuados em CEPR Discussion Paper nº 2992, 2001 bem como NBER 
Working Paper #19785, 2013, cada qual com co-autores.
• DE inspirou apresentações subsequentes, a última 
das quais Arrábida Workshop em Complexidade 2018, 
onde estavam confrades R. Vilela Mendes e R. Malhó.



Motivação interdisciplinar da apresentação
• Para além do acrónimo, a motivação interdisciplinar 
desta apresentação resulta também do interesse 
pelas Colecções Históricas & Científicas do IICT, as 
quais representam uma herança partilhada na CPLP 
nos domínios da ciência e da cultura.
• Essas CH&C estão divididas entre: 
ØArquivo Histórico Ultramarino, hoje na Torre do Tombo; 
ØJardim Botânico Tropical, hoje no Museu Nacional de História Natural 
e da Ciência, cuja Liga de Amigos inclui desde 2005 Casa Civil da 
Presidência da República, Centro Cultural de Belém, Fundação Casa de 
Macau, Junta de Freguesia de Belém, Mosteiro dos Jerónimos, etc.
• O legado interdisciplinar do IICT inclui ainda 
doutoramentos em gestão tropical e conservação 
oferecidos pela UNL em colaboração com outras. 



Determinismo vs. esperança nas políticas
• O “Desenvolvimento como Esperança” lembra a 
História do Futuro, onde António Vieira (1608-97) 
escreve que os “capitães” devem antever “o que hão-
de obrar, para que o obrem”. 
• Ao salientar a relevância das condições terminais 
relativamente às iniciais, opõe-se ao determinismo 
histórico do processo de crescimento a longo prazo do 
rendimento nacional em geografias várias.  
• Para Nobel Krugman (1991), parâmetros financeiros, 
sociais e tecnológicos determinam se a história
domina propósitos futuros ou, como em países  mais 
flexíveis, modernos e pacientes, tal cabe às políticas.



Para que futuro ordene mais do que herança
• A relevância das condições terminais relativamente 
às iniciais depende da taxa de juro (r), determinada
pelo exterior numa pequena economia aberta com 
dois sectores, da mobilidade intersectorial dos 
trabalhadores (γ) e da força das inovações
tecnológicas(β), podendo existir equilíbrios múltiplos. 
• Em economias  mais flexíveis, modernos e pacientes, 
r2<4βγ, ou seja o futuro é quem mais ordena. 
• Porém, se r2>4βγ, as pessoas são impacientes, 
ajustam devagar e não inovam, enfrentando uma 
ditadura do curto prazo, sem cooperação 
intertemporal entre instituições: a herança manda.



Colaboração de IICT, CG&G e ACL pela CPLP 
• A partir de 2003, o envolvimento de entidades 
públicas e privadas, nacionais e internacionais 
permitiu a renovação do IICT. Salientam-se três 
protocolos de cooperação em vigor, assinados entre: 
ØUNL e Ministério das Finanças, datado de 21/4/92 que criou 
o atual CG&G, renovado em 2016, válido até 21/4/20;
ØACL, IICT e CG&G, datado de 18/2/08, renovado em 2017, 
válido até 18/2/20;
ØIICT e CPLP, datado de 10/3/04, renovado em 2018, válido 
até 10/3/20. 
• A Liga de Amigos do JBT alavanca essa colaboração:
Ø em 2018, comemorou os 90 anos de J.E. Mendes Ferrão, na presença 
de J.M. Pinto Paixão, Vice-Reitor da ULisboa e de Arlinda Cabral, pela 
CPLP. Ver apresentação www.jbmacedo.com/pt/jemf@90.pdf.



Ainda o Legado interdisciplinar do IICT
• Na esteira de jardins botânicos pombalinos lisboetas:
Øo do Rio de Janeiro, fundado em 1808, terá 
inspirado o de Aburi, no Gana, de 1890, que a 
Raínha Isabel II visitou em 1961 (foto).  
• A lusofonia científica nasceu em 
1883, nas vésperas da Conferência de
Berlim, através da Comissão de 
Cartografia, depois IICT: 
ØJBT nasceu em 1906, foi transferido para Belém
em 1912; em 1973 passou com AHU para Junta de 
Investigação Científica do Ultramar.
• Aquando da I Cimeira UE-Brasil em 2007,
projetou-se uma visita do Presidente Lula à exposição patente 
no JBT sobre As Plantas na Primeira Globalização a refletir a 
pertença comum lusófona, ao serviço do bem comum global. 
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CPLP enquanto pertença comum aspiracional
• Em 1996, depois de longa gestação, a I Cimeira da
CPLP assentou a pertença comum aspiracional na
amizade mútua dos signatários.
ØOs ciclos de liberdades e pertenças desde que Portugal deslocalizou a
capital para o Brasil em 1808 sugerem que a globalização melhora a
governação, na linha da experiência internacional.
ØNo que toca à CPLP, porém, só depois de edificada a pertença comum
poderia caber-lhe vigiar falhas nas liberdades e pertenças próprias dos
seus membros, porque tais mecanismos não existem fora da OCDE.
Ø Ainda assim, em 2006, a VI Cimeira, em Bissau, abordou os Objectivos
de Desenvolvimento Sustentável (do Milénio até 2015) em termos de
Ciência & Tecnologia e de Negócios. No respeito das culturas próprias:
ü apelou ao “melhor conhecimento mútuo” (#16/17 dos

considerandos) das economias e sociedades;
ü convocou a Associação das Universidades de Língua Portuguesa

(AULP) e a Confederação Empresarial da CPLP (#7/8 da declaração).



Diversidade da Lusofonia = Reino Sublimado? 
• A primeira estrofe lusíada (E entre gente remota edificaram novo 

reino, que tanto sublimaram) antevê o espírito da lusofonia: posto 
que difícil de traduzir (ex: “forc’d their way to the fair kingdoms of the 
rising day”, Mickle, 1798), o singular reino transparece em tantos 
livros e exposições, cá dentro e lá fora, por ex:
ü As Plantas na Primeira Globalização, IICT, 2007 por JEMF (citada 

acima, trata-se do resumo de A Aventura das Plantas, IICT, 1992 
levada a todo o mundo, por último Pequim, 2013) capa,

ü Futuro e História da Lusofonia Global, IICT, 2008 capa, 
ü Viagens e Missões Científicas nos Trópicos 1883-2010, IICT, 
ü À Volta do Globo (Washington e Bruxelas, 2007/08),
ü Senhores do Oceano (Moscovo, 2017/18). 

• CPLP, Conselho Empresarial (CECPLP), Associação de Universidades 
(AULP), etc. combinam-se com comunidades locais de língua 
portuguesa dispersas dentro dos nove países membros, todos 
costeiros  - e em tantos outros - para revelar a diversidade da 
lusofonia às maiores economias do mundo, agrupadas no G20.





Cabo Verde pode oferecer Lusofilia
• A XII Cimeira, em Cabo Verde, acolheu mais observadores
associados, incluindo a Organização de Estados Ibero-
Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura.
• Tendo em conta os 9 membros, junta 11 países europeus, 9
africanos, 4 sul–americanos e 2 asiáticos. Passou a reunir 7
membros do G20 (Argentina, Brasil, França, Itália, Japão,
Reino Unido e Turquia), o que deverá ter implicações para o
Secretariado-Executivo para além da “lusofonia energética”.
• Dez anos depois de Miguel J. Rodrigues (1948-2016) ter
lançado História e Futuro da Lusofonia Global para
comemorar o 125º aniversário da Comissão de Cartografia,
lembre-se que, em 2012, se leu numa revista
quintessencialmente britânica que o mundo precisava de “a
bit of lusophilia”: só faltou mesmo citar historiadores do IICT!



Dez anos depois da “crise de olhos azuis”
• O tempo também é propício porque faz 10 anos que faliu Lehman 
Brothers seguindo-se uma crise financeira global, a primeira desde 1929. 
üDe todas as perguntas, fica a da Raínha Isabel II na London School of 
Economics: “como é que ninguém reparou?”.
üDe todos os juízos, fica o de Lula ao Primeiro Ministro britânico 
Gordon Brown  enquanto presidia ao G20: “essa é uma crise branca, de 
olhos azuis”.
• Logo a Academia Britânica escreveu uma Carta à Rainha
Isabel II a denunciar “políticos para os quais os banqueiros
são engenheiros”. Quase sugeriram  encarregá-la da 
supervisão financeira (FSA, caricatura do Guardian). 
üG. Tett, Financial Times volta a lembrar “silos” no saber e 
no fazer a propósito de escândalos na indústria automóvel alemã.
• Mantendo a forma de Carta à Raínha, sócios lusófonos e estrangeiros 
da ACL (em parceria com IICT e CG&G) alargaram a abordagem britânica 
à Ciência & Tecnologia e ao grande Sul em 2013 e à Energia em 2015.



Herança e Políticas
• Depois da crise financeira de 2008, a colaboração 
entre ACL, CG&G e IICT permitiu aprofundar e alargar 
a iniciativa da Academia Britânica escrever à Rainha 
Isabel através de uma hipotética Rainha Lusófona.
• Seguiram-se declarações de política, eventos e livros
ØLisbon Declaration on Science for Global 
Development, iniciativa do falecido confrade J.P. 
Contzen, ACL, ARB, MCTES; 
ØEleição para sócios estrangeiros propostos pela 
seção de economia de P. Krugman e O. Blanchard 
(sucedendo a J. Tobin), acompanhada por UL, UNL, 
UTL (que deram doutoramento HC conjunto antes de 
se fundir na ULisboa) e Banco de Portugal.



Melhor Partilha Científica e Cultural?
• Tal como a Lisbon Declaration (alargada à margem 

da 1ª reunião do CGIAR em Maputo), que reforçou 
reuniões ministeriais de C&T na CPLP, especifico os 
Ph.D. iniciados no IICT pela Fundação C&T:

ü Tropical Knowledge and Management TropiKMan oferecido por 
NOVA SBE, ISA/ULisboa, IHMT/UNL, UEM, UNICV, UJES (Angola) e 
UPretoria

ü Conservação e Restauro CORES oferecido por Faculdade C&T/UNL. 
• Saliento porém que os BRICS não partilham da 

vigilância multilateral da OCDE nem do APRM 
(Mecanismo Africano de Apreciação pelos Pares).

ü Eventos: Centenário de Antonio Braz (28/07/17); Morishima Morita, 
Pearl Harbor, Lisboa, Tóquio (12/09/17); Xavier de Figueiredo, O 
Último Ultramarino (05/06/18); Centenário de Nelson  Mandela 
(Reitoria UNL, 05/12/18). 



Precedentes de W2Q while Crises Proceed
• O apelo do Vaticano ao 
“bem comum global” já vem 
na Centesimus Annus
(conforme atas do colóquio 
da Academia Pontifícia de 
Ciências Sociais citado 
acima) e visa sublimar a 
globalização.
ü Em 2015, a 2ª edição, com uma 
capa original de Tiago Ribeiro, incluiu 
workshop Energy@CPLP na ACL em 
2014, com confrades Contzen e Vilela 
Mendes.

Publicação apoiada 
pela Sociedade de 
Desenvolvimento 
da Madeira lançada 
na Biblioteca 
Almada Negreiros, 
na presença da 
viúva (primeira 
bibliotecária), 
confrades da ACL e 
a Embaixadora do 
RU.

Øcapa da 1ª edição de W2Q veio nas atas 
da conferência de 2012, que visava  
aproximar as tutelas dos Ministérios da 
Ciência e dos Estrangeiros, na qual 
colaborei com confrades Contzen e Malhó; 
Øcapa das atas da  conferência de 2009 na 
FCSH, que inspirou a capa da 2ª edição.



Escrevendo a Rainhas Enquanto Prosseguem Crises

Excertos do texto ilustrado 
aparecem numa homenagem ao  
Papa Francisco, organizada pelo 
confrade Fernando Baptista por 
ocasião do centenário de Fátima.



Mandela, Ciência e Desenvolvimento
• O Centenário de Nelson Mandela (5/12/18) juntou 

confrades (C. Salema, 3º
esq, N. Ferrand, 1º dta), amigas
(Francisca van Dunem, Teresa 
Pizarro Beleza, Isabel Gil) e 
diplomatas para promover a 
educação, como ele fizera em Boston aos 72 anos.

• Evoco de novo a Declaração de Lisboa sobre Ciência 
para o Desenvolvimento Global de 2008 e saliento 
que a dimensão espiritual da globalização 
marcará os 75 anos de Bretton-Woods
e ABCDE.



Educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo, 
dados os seus efeitos na paz, ciência e desenvolvimento

• Como se sabe, pouco depois de libertado, 
Mandela interpelou os liceais de Boston, 
Mass. chamando à educação “a arma mais 
poderosa para mudar o mundo”, dados os 
seus efeitos na paz, ciência e 
desenvolvimento. 
Ø Pedro Passos Coelho lembrou que Mandela “profetizou 
e encarnou que é conciliando, juntando, unindo que nós 
conseguimos com generosidade acrescentar e chegar 
mais longe.”
Ø James K. Galbraith, da Universidade do Texas em 
Austin, Edward Kannyo, do Rochester Institute of
Technology e Rohinton Medhora, que dirige o CIGI, 
enviaram mensagens. 
Ø Quando Medhora visitou Campolide em 2015, notou a 
“ecologia porosa” de ideias porquanto nenhuma parte do 
mundo detém o monopólio dessas e elas se transmitem 
rapidamente; será o caso do citado programa de 
doutoramento TropiKMan?



Open Economy Dynamics, JBM & U. Lempinen, eds.
Cita-se p. 137 “Profitability
and Growth in a Small Open 
Economy”, 1979 publicado 
em OED Selected Papers by
Pentti Kouri, 2011, onde a 
ligação entre curto e longo 
prazo está na rentabilidade 
do investimento vir da taxa 
de câmbio real, que 
determina o potencial de 
crescimento a longo prazo, 
bem como ciclos cambiais.

ILLUSTRATION BY ANA DE MACEDO
for this economist “possessing works of 
art was no longer an end in itself –the 
raison d’être of his collecting became his 
contact with art on a very personal 
level”, quoting the introduction to the 
Kouri collection in Kiasma Use (less) 
value and MDGs dedicated to Marjatta
Huuhtaanen USELESS, Lisbon: Babel, 
2011 p. 191-210



Emprego, rentabilidade e crescimento numa
pequena economia aberta

O trabalho anterior de 
Kouri foi aplicado à 
situação portuguesa num 
trabalho que apresentei na 
conferência organizada por 
P. Pitta e Cunha, atual 
decano da 6ª secção, que 
deu origem ao volume 
junto. Três décadas depois, 
continua relevante para 
explicar o efeito ambíguo 
da desvalorização  real no 
crescimento de uma 
pequena economia aberta.

O estudo de Kouri complementa o que escrevera com P. Krugman, intitulado “As consequências 
económicas da Revolução de 25 de Abril”, Economia, Outubro 1979, no qual citámos um célebre 
artigo de Serge-Christophe Kolm, “Portugal : quelle révolution, vers quelle société? Dynamique 
du changement des structures de propriété dans le Portugal actuel”, Les Temps Modernes, Dez
75, reproduzido em La transition socialiste la politique economique de gauche:« Os solavancos de 
aceleração da história marcam a vida dos povos como os sacramentos a dos cristãos. » 



Entrevista no Podcast 45 graus 15/9/18
•10 anos depois da falência da Lehman abordei
temas do workshop na ACL: Keynesianismo em 
Economia aberta, Novos Atores no Ensino, Rudi
Dornbusch no BdP, Buchanan, Cartas a Rainhas…
• Mencionei o Perimeter Institute for Theoretical Physics (situado frente 
ao CIGI no Canadá) onde Andrew Lo esboçou em 2007 Adaptive 
Markets: Financial Evolution at the Speed of Thought, 2017;
• Evoquei a Lisbon Declaration on Science for Global Development, 
2008, que o falecido confrade Jean-Pierre Contzen, ACL e ARB, redigiu e 
fez adoptar como forma de promover a lusofonia global;
• Insisti na interdisciplinariedade, lembrando Gillian Tett, The Silo Effect: 
The Peril of Expertise and the Promise of Breaking Down Barriers, 2015;
• Passei das cinco palestras sobre Keynes realizadas na ACL de Junho a 
Novembro de 1977 ao workshop apoiado pelo BdP 40 anos depois, bem 
como de publicações subsequentes com outros apoios.



Ensino: UCP, FEUNL, FEUC, FDUL e 

O debate no workshop de 
2017 abordou, além do 
BdP e do extinto GEBEI, 
as 5 instituições 
universitárias indicadas 
no cabeçalho.

Moisés Amzalak
revela a sua 
relação pessoal 
com Keynes na 1ª 
palestra do 
Simpósio. 
Seguem-se três 
confrades e 
amigos do ISEG, 
incumbente 
dominante: 
•Pinto Barbosa, 
•Jacinto Nunes, 
•Silva Lopes. 
Sucederam-se no 
governo do BdP
mas Silva Lopes 
passou pelas 
Finanças antes de 
Jacinto.



Alfredo de Sousa, economista fundador 
Como à publicação em Janeiro 2018 
de um estudo inédito de AdS pela 
Fundação epónima e a Nova SBE se 
seguira à morte (também acidental) 
de Miguel Beleza, seu discípulo 
dileto que foi Ministro e 
Governador, o meu contributo para 
o workshop realizado no 40º 
aniversário da última palestra do 
Simpósio (por A.M.P. Barbosa) junta 
estes três nomes aos de Jacinto e 
Silva Lopes. 
No livro, junto Cavaco Silva e 
Constâncio para dar 7 magníficos!

Economista que lançou a dinâmica 
anglo-saxónica nos dois novos atores 
em Lisboa embora tivesse uma 
formação francesa em vez de 
americana como o seu discípulo dileto.



Lançamento de 
MEA:EPDA

A mesa é presidida por
Pitta e Cunha, tendo à 
sua direita a jornalista 
Helena Garrido 
(alumna da Nova SBE) 
e à sua esquerda o 
confrade Alves da 
Rocha (director do 
CIEC/UCAN).
Estou na extrema 
esquerda.  



Académicos (*6ª), participantes e convidados

2ª fila: Carlos Bastien, Jaime Reis*, António* e Manuel Pinto Barbosa*, Fernando 
Brito Soares, Jorge Braga de Macedo*, três alunos e um professor da UAL; 1ª fila: 
João Cravinho, Fátima Roque*, Helena Garrido, F.P. Batista, Pitta e Cunha*, Alves da 
Rocha*, Maria de Fátima Bonifácio*, Mané Romeiras, Maria Salomé Pais, Manuel 
Porto*, José Luís Cardoso*, aluno UAL, Bernardo Herold



Académicos (*6ª), participantes e convidados 
(continuação interpretada pelo organizador)

Mesmo  elenco menos Brito Soares; dando pela falta, António Barbosa  sai sem fazer barulho 
ao passo que o seu gémeo tenta interromper-me. Maria Salomé vira as costas ao fotógrafo Zé 
Andrade para conferir algo com Porto, enquanto Cardoso olha com bonomia; decano, Rocha, 
Maria de Fátima e Harolde tesoureiro não mexem. À esquerda Reis confia-se a Bastien e 
Roque toma o braço de Cravinho, em tocante irmandade angolana...



Lançamentos do livro e visita ao novo campus
• WP nº 619 revisto e alargado deu lugar a um 
livrinho de capa vermelha com 25 autores.
• 20 participaram em lançamentos
Ø realizados (14 na ACL, 1 na FEPorto, 2 na 
FECoimbra, 3 em Carcavelos), ou 
Ø previstos (1 UCAN/Luanda, 1 UCP, 1 BdP).
• O lançamento em Carcavelos foi pretexto para 
uma visita à Biblioteca TASS. Na foto de J.M. 
Andrade, H. Silva, F. Santos, M. S. Pais e S. 
Lopes (vermelho e negro) rodeiam o cinzento.



Lisboa, Porto, Coimbra, Carcavelos, Luanda
• Nas Faculdades de Economia:
Ø do Porto, 27 Setembro, Miguel Cadilhe aprofundou o seu capítulo, 
que também refere o Gabinete de Estudos do BPA, já extinto e eu li um 
breve comentário de Joe Santos (INSEAD, contribui em W2Q); 
Ø de Coimbra, 17 Outubro, o confrade João Sousa Andrade abordou o 
ensino desse novo actor num painel onde também estava representada 
a Faculdade de Direito, incumbente, que não esteve no workshop; 
Ø da UNL, 22 Janeiro (um ano depois da publicação do WP 619), graças 
ao Nova Economics Club e P. Pita Barros que perguntou qual a surpresa 
do workshop ou do livro. Respondi a continuidade no BdP durante o 
PREC, mesmo incluindo a rede internacional, como salientou Teodora 
Cardoso. Acrescento que outra ausente, I. H. Correia facilitou a ligação 
com BdP e, qual Kouri, D.Lucena salientou a macro de longo prazo!
•Apalavrados eventos em novos actores (BdP, UCP, 
UCAN) e ISEG; dos incumbentes falta FDUL mas  há 
interesse de quem não participou no workshop...


