
27/01/19

ABCDE*: 
PUBLICAÇÕES ACADÉMICAS  SOBRE CRISES

MACRO DE ECONOMIA ABERTA: ENSINO E PRÁTICA DEPOIS DE ABRIL, 2018
WRITING TO QUEENS WHILE CRISES PROCEED, 2013, 2015

SIMPÓSIO DE ESTUDOS KEYNESIANOS, 1981

Jorge Braga de Macedo
ACL, ARB, CG&G, CIGI

* Acrónimo das conferências anuais sobre desenvolvimento económico do Banco
Mundial (que também reuniram na Europa). A evoca ACL associada com CG&G; BC
reflete ideias expressas em Bem Comum dos Portugueses, 1999 (lançado, com
coautores, no Salão Nobre), que ainda não desisti de prosseguir em relação a Angola e
a outros membros da CPLP; DE ou “Desenvolvimento como Esperança” conota estudos
empíricos iniciados no Centro de Desenvolvimento da OCDE publicados em
Globalization: Ethical and Institutional Concerns, Vaticano, 2001, continuados em CEPR
Discussion Paper nº 2992, 2001 e NBER Working Paper #19785, 2013, ambos em
coautoria, bem como em apresentações subsequentes, a última das quais Arrábida
Workshop em Complexidade 2018, com os confrades Vilela Mendes e Malhó.



IICT, CPLP, CG&G e secção de economia da ACL 
• Com a lei orgânica de 2003, o IICT (da Ulisboa desde 
2015) renovou-se, abrindo-se à lusofonia global e à 
diplomacia científica, o que projecta a CPLP para fora.
• No início de 2008, o Instituto de Altos Estudos da 
ACL assinou um protocolo com o IICT que também 
incluía o CG&G (criado em 1992 com outro nome por 
acordo entre UNL e Ministério das Finanças). 
• Seguiu-se a Lisbon Declaration on Science for Global 
Development, que o falecido confrade Jean-Pierre 
Contzen, ACL e ARB, fez adoptar e, depois da crise, a 
eleição de Paul Krugman e Olivier Blanchard para 
sócios estrangeiros no lugar de James Tobin, a qual 
reforçou a colaboração com o Banco de Portugal.



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.



•Ficou célebre a pergunta da Rainha 
Isabel II acerca da “crise de olhos 
azuis (oriunda de países onde não 
podia haver crises): “se era tudo tão 
grande, como é que ninguém 
reparou?...” 
• A Academia Britânica realizou um 
seminário para responder escrevendo 
depois uma longa carta onde culpa a 
“crença dos políticos de que os 
banqueiros eram engenheiros”!
• Os escândalos subsequentes da 
indústria automóvel reforçam a 
explicação subjacente à Carta ao lado. 

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.



Writing to Queens 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 na capa) 
e visa sublimar a globalização.
• Em 2015, a 2ª edição, dedicada à 
memória de Jacinto  Nunes (capa 
da 1ª anexa a uma conferência 
com confrades Contzen e Malhó, 
em cima das atas da  conferência 
de 2009 na FCSH), por cima de 
trabalho anterior) incluiu workshop 
Energy@CPLP, com 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.



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 (que o IAS, dirigido por 
Pinto Barbosa, publica em 1981) 
junta estes três nomes aos de 
Jacinto e Silva Lopes. No livro, junto 
Cavaco Silva e Constâncio e dá 7!

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.



Simpósio, workshop + crescimento no livro
• WP nº 619 revisto e alargado deu lugar a um livrinho de capa 
vermelha com 25 autores, 20 envolvidos em lançamentos, 
realizados (14 ACL, 1 Porto, 2 Coimbra, 1 Carcavelos, Luanda) 
ou previstos (1 UCP, 1 BdP).
• Até ausentes ajudaram: Teodora Cardoso junge Dornbusch e 
BdP; Isabel Correia facilita a ligação com BdP, Diogo Lucena 
salienta o crescimento económico, ou macro de longo prazo. 
• Quando Pita Barros pergunta a 22/1/19 qual a surpresa do 
workshop ou do livro, pode responder-se a continuidade no 
BdP durante o PREC, mesmo incluindo a rede internacional 
(Mundell, Dornbusch, Krugman et al., Kouri, Tobin, Blanchard).
• Como lembra Pentti Kouri,  a ligação entre curto e longo prazo 
está na rentabilidade do investimento vir da taxa de câmbio 
real.





Lançamento de 
MEA:EPDA
A mesa é presidida por
Pitta e Cunha, decano 
da 6ª secção, 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...



Lisboa, Porto, Coimbra, Carcavelos, Luanda
• Nas Faculdades de Economia:
• do Porto, em 27 de 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 no Writing to Queens); 
• de Coimbra, em 17 de 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; 
• da UNL, em 22 de Janeiro (um ano depois da publicação do 
WP 619, graças ao Nova Economics Club e Pedro Pita Barros. 
•Apalavrados eventos em novos actores (BdP, UCP, 
UCAN) e no ISEG, falta FDUL. Instituições que não 
participaram no workshop poderão vir a ter interesse!



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.


