
Nota da reunião da 6ª secção 19 maio 2016 entre as 15:30 e 16:30 horas na sala das 
relações internacionais. 

Todos os sócios estiveram presentes ou delegaram*, incluindo os estrangeiros propostos ou 
recebidos pela seção**, como segue: António Almodovar*, António Pinto Barbosa, Diogo 
Lucena*, Eduardo Paz Ferreira*, Fátima Bonifácio, Fátima Roque**, Isabel Horta Correia*, 
Jaime Reis, João Sousa Andrade, Jorge Braga de Macedo, José Alves Rocha**, José Luís 
Cardoso*, Manuel Barbosa, Manuel Porto, Paulo Pitta e Cunha, Pedro Pita Barros*, Renato 
Flores**,*, Teodora Cardoso. A lista das delegações e abreviaturas, tal como notas de 
reuniões da 6ª seção encontram-se na caixa do correio www.jbmacedo.com/acl.htm. 

PPC deu a palavra a JBM, o qual lembrou a decisão do anterior decano Jacinto Nunes de 
dinamizar a seção a seguir à crise global, saudou o novo sócio efetivo (JR), os novos sócios 
correspondentes (PPB, EPF, TC e FB) e os estrangeiros (JAR, FR, RF), conforme constava do 
ponto 1 da ordem de trabalhos previamente distribuída. Acrescentou-se um 4º ponto 
referente ao Instituto de Lexicologia, a pedido de JR que aí representa a secção. 

De acordo com o ponto 2, deliberou-se continuação as atividades lusófonas com os sócios 
estrangeiros: FR resumiu o seu trabalho econométrico em curso sobre as africanas, JAR 
prontificou-se a apresentar uma comunicação no outono aproveitando uma estadia em 
Oxford e RF anunciou que poderia apresentar em Setembro uma comunicação sobre 
“comércio internacional novos temas e padrões”. Caso não haja como marcar sessões da 
classe, acordou-se na realização de reuniões de secção para o efeito. 

Foram ainda anunciados temas de comunicações por PPB (economia da saúde), APB (o 
peculiar primeiro semestre de 2012), além de JR confirmar a mesma intenção, sendo 
acompanhado por JASA. FB, TC e IHC admitiram intervir em 2017/18, as duas últimas caso 
as circunstâncias profissionais o permitam. 

O ponto 3 visava transmitir as regras aprovadas pelo plenário de efetivos relativas à 
assiduidade a qual, por iniciativa da 6ª secção, inclui explicitamente as reuniões de secção. 
Numa volta à mesa, todos aceitaram o dever de assiduidade compatível com as suas 
circunstâncias profissionais, concluindo-se que todos cumpriam os requisitos estatutários. 
Isso mesmo foi mencionado no plenário de efetivos de ambas as classes que teve lugar 
nesse mesmo dia. Quanto ao ponto 4, foi aceite o pedido de JR para que a secção ajude na 
atualização do Dicionário no que toca aos termos de economia e finanças.  


