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Depois de há um ano termos reunido pela primeira vez em Lisboa, o 2º Encontro 

Anual de Economia Política deixa-nos desde já uma enorme satisfação pela vossa 

presença e pelas muitas pessoas que mobilizou. Os dois Encontros, e este em 

particular, confirmaram com toda a amplitude aquilo que queríamos demonstrar 

quando criámos e pusemos em funcionamento a Associação Portuguesa de 

Economia Política – que existe em Portugal, com forte presença institucional, 

múltiplas atividades e diversificadas relações internacionais, uma comunidade de 

investigação larga, robusta e muito ativa que faz Economia Política. Disso é prova o 

programa deste Encontro para cuja riqueza quero chamar a vossa atenção e que se 

deve na mais larga medida aos autores das 160 comunicações que foram 

selecionadas. Depois da Escola de Inverno sobre Economia Política das 

Desigualdades, que ontem se realizou com grande participação, vamos ter neste 

Encontro, para além das três sessões plenárias, oito sessões simultâneas em quatros 

blocos de tempo, 32 duas sessões, portanto. O leque de temas é muito amplo: 

democracia, desenvolvimento e direitos humanos, política económica, economia 

política internacional, das desigualdades, do território, das política públicas, do 

trabalho, da financeirização, da educação, da inovação e da saúde,  mas também 

painéis sobre pensamento económico em Portugal, sobre movimentos sociais 

relacionados com o trabalho e com a terra, segundo perspetivas em que se olha de 

forma pluralista para a incontornável pluralidade da economia e da sociedade e para 

as representações que delas se fazem. Esta é a prova – uma prova sonora, diversa e 

muito participada – do que faz esta comunidade científica interdisciplinar, plural e 

ativa a que já me referi. Recordo a Declaração de Princípios da nossa associação e 

relembro que definimos economia política como “o domínio científico que se dedica 



 2 

à análise dos processos e resultados económicos nos contextos institucionais, 

históricos e geográficos respectivos, entendendo os fenómenos económicos como 

sendo eminentemente configurados por factores de ordem social, política, jurídica, 

cultural, tecnológica e ecológica”. Foi desta maneira -  e sabendo que quem faz 

economia política não são só os economistas, são todos os cientistas sociais que 

investigam segundo aquela perspetiva – que nos colocámos contra o “estreitamento 

epistemológico, teórico, metodológico e disciplinar, que reduziu a capacidade para 

entender o mundo e sobre ele intervir”. Ora, este Encontro e as comunicações que 

o compõem é a forma repetida, depois do do ano passado, de mostrar em que 

consiste a nossa declaração e como ela recobre a vida de tantos investigadores.   

Um problema, no entanto, subsiste. Trata-se, afinal, de uma das razões que nos 

animou a constituir a Associação Portuguesa de Economia Política. A política de 

ciência e de investigação em Portugal ainda não reconhece que o fixismo disciplinar, 

muitas vezes associado a uma visão demasiado estrita e ortodoxa de cada disciplina, 

não é a melhor forma de perceber e de acolher devidamente os problemas de 

investigação mais pertinentes, isto é, aqueles que questões centrais da sociedade 

revelam e que a capacidade reflexiva e analítica dos investigadores e da comunidade 

científica já identificou e sobre os quais trabalha com originalidade e proveito. Todos 

sabemos que uma das formas mais competentes e mais exigentes de fazer 

investigação é através de perspetivas interdisciplinares. É assim que se põe à prova a 

capacidade para nos confrontarmos com a realidade substantiva e para dialogarmos 

com outros saberes, abandonando imperialismos metodológicos fora de moda. É 

assim que se abandona a ilusão de que há uma mecânica explicativa fechada dentro 

de uma disciplina e que ela é suficiente para compreender tudo, quando, ao invés, a 

realidade é complexa, multiforme e variada. Continuamos, pois, a defender que 

entre as áreas científicas que a nossa política de ciência toma com referência, haja 

uma área de estudos interdisciplinares.    

A economia convencional, dominante, sofreu um duro revés quando revelou uma 

enorme insensibilidade para compreender que a vida material das sociedades 

contemporâneas não é representável apenas pelas transações de mercado e pelas 

interações dos indivíduos e que estas, em vez de eficientes e autorreguladas, podem 
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ser uma fonte maior de insustentabilidade, injustiça e concentração desmedida de 

poder. Muito menos foi capaz de ver que esses mercados são, afinal, construções 

institucionais em que as intervenções políticas, as dinâmicas socioeconómicas e as 

relações de poder são determinantes. Por isso mesmo, não soube entender a crise 

profunda que desabou sobre as nossas vidas e, ao invés, procurou 

desesperadamente explicações que foram mais o reflexo de preconceitos e pré-

juízos do que de uma avaliação serena, humilde e aberta do que se estava a passar. 

Muito menos foi capaz de ser parte ativa da construção de alternativas realizáveis, 

oferecendo-se mais como obstáculo do que como sujeito ativo. Mas isto ouviu-se 

pouco dentro da academia. E interrogo-me se já tirámos algumas consequências 

para o modo como, por exemplo, ensinamos economia. A minha convicção é que 

não. Isto apesar de se ir desenvolvendo no mundo uma concepção larga do 

“problema económico”, em que se reserva um lugar relevante e bem construído 

para os problemas contemporâneos, se dá importância à diversidades das ideias e às 

controvérsias, à evolução e à complexidade do “mundo real”, ao estudo do 

capitalismo como sistema histórico e diverso. Tudo muito distante do que domina 

entre nós nos planos de estudo. O chamado CORE, sobre o qual a Associação 

Portuguesa de Economia Política, vai realizar um seminário no dia 12 de abril, com a 

presença da principal responsável por este projeto, Wendy Carlin, é uma 

contribuição para que, em vez da abstração e do reducionismo epistemológico, 

aproximemos os nossos alunos da compreensão da pluralidade das ideias e da 

diversidade substantiva da nossa vida material. A Associação Portuguesa de 

Economia Política quer contribuir para isso. Um caminho já, aliás, foi feito: a criação 

do doutoramento interdisciplinar em Economia Política, uma iniciativa 

interuniversitária da FEUC, do ISEG e do ISCTE que iniciará as suas aulas em 

setembro próximo. Saúdo esta criação e estou certo que será uma excelente 

experiência para os muitos professores e investigadores que a ele já estão ligados e 

para os estudantes que vão frequentar o doutoramento. 

Quero também referir-me ao tema deste Encontro – Democracia, Desenvolvimento, 

Desigualdade. Três D, como há 45 anos. Três D para sublinhar que os problemas da 

democracia e do desenvolvimento são recorrentes, têm de ter presença 
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incontornável nas nossas agendas de investigação e que se tornam particularmente 

relevantes quando são iluminados por outros problemas que se tornaram agudos. O 

da desigualdade, que dá nova forma os três D portugueses, é um desses problemas, 

porventura o principal. Talvez se tenha julgado que as sociedades tinham atingido 

patamares de consolidação em que a democracia se dava como garantida e o 

desenvolvimento seria linear. Mas muitas convulsões e muitas turbulências vieram 

mostrar que não era assim. A conflitualidade do mundo, em algumas das suas 

regiões e muitos países, aí está para o demonstrar. Estou a lembra-me muito 

especialmente do Brasil e quero deixar uma palavra de solidariedade com o que em 

todo o país e na universidade insistem na democracia e no desenvolvimento. Os 

estudos sobre o desenvolvimento, sempre os mais atentos à complexidade e à 

diversidade, relembram-nos sistematicamente o que está em jogo. Mas também 

passámos a perceber a enorme reversão da forma como a sociedades e as 

economias se organizam quando um capitalismo que tinha um lugar central para a 

produção, a criação material de  riqueza, a redistribuição do rendimento e a inclusão 

pelo trabalho foi convulsionado pela criação de instâncias de natureza financeira que 

avocaram para si o poder de condicionar e determinar a ação dos Estados, a vida das 

pessoas e os próprios fundamentos materiais da organização coletiva, impondo uma 

lógica que é essencialmente especulativa e rentista, isto é, que se apropria de forma 

indevida de riqueza que não cria. Nessa altura são os fundamentos democráticos das 

nossas sociedades, todas elas, que estão em causa e são desigualdades radicais que 

estão em curso reforçando as já antigas. Para discutirmos Portugal, a Europa e o 

mundo temos de ter isto em conta, achamos nós. Por esta soma de razões, pareceu-

nos que o debate de amanhã à tarde, que é já uma marca dos Encontros, e que 

consiste em dar duas respostas possíveis a uma pergunta simples, responda a isto: 

“o capitalismo deixou de ser compatível com a democracia?” 

Já reparam que este Encontro, assim como a sua preparação, são atravessados por 

um objetivo muito preciso, a que quisemos dar saliência: a presença significativa de 

colegas brasileiros, aqueles que, cá ou do outro lado do atlântico, em português, 

formam uma vasta comunidade de economia política, com interesses, objetivos e 

resultados semelhantes aos que prosseguimos em Portugal. Convidámos Leda 
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Paulani, Professora da Universidade de S. Paulo, para proferira uma das nossas 

conferências plenárias. Anterior Presidente da Sociedade de Brasileira de Economia 

Política, Leda Paulani é uma das mais escutadas economistas políticas brasileiras. 

Também ela se interessa pela dimensão substantiva da economia e tem-se dedicado 

aos estudo das instituições do capitalismo financeiro. É um grande prazer tê-la neste 

Encontro. 

Quero também saudar Maurício Sabadini, atual Presidente das Sociedade Brasileira 

de Economia Política, que durante esta semana trabalhou connosco aqui n 

aFaculdade, e cuja presença ilustra a forma privilegiada como nos queremos 

relacionar com a associação brasileira e com a grande comunidades de 

pesquisadores em economia política que ela representa. Ele e eu estaremos amanhã 

numa Painel sobre Economia Política em Portugal e no Brasil, no quadro das sessões 

paralelas.  

A Prof. Manuela Silva é a Presidente deste 2º Encontro, depois de João Ferreira do 

Amaral ter sido do 1º. E é nessa qualidade que a vamos ouvir daqui a pouco. 

Presidente do Encontro Anual é uma personalidade de grande prestigio e papel 

marcante na economia política em Portugal que, durante esse ano, colabora com a 

Direção na promoção pública da Associação. Não preciso de vos lembrar as 

qualidades de Manuela Silva como professora de Economia, governante, cidadã ativa 

e influente em nome de valores elevados. Quero apenas dizer que nos honra e 

estimula que ela esteja aqui hoje connosco nesta condição. E quero lembrar que não 

é possível em Portugal falarmos de teoria e prática de planeamento, de políticas 

sociais, de ética, de desenvolvimento comunitário, de crítica das desigualdades e da 

pobreza, de ensino da economia, sem que o nome de Manuel Silva tenha de ser 

referido. Hoje, entre muitas outras coisas, anima o Grupo Economia e Sociedade, 

que acaba de publicar um livro intitulado Economia Sociedade: Pensar o Futuro, por 

si coordenado, e que no dia 25 de março realizará um encontro em Lisboa, sob o 

mesmo tema. Muito obrigado, Prof. Manuela Silva por ser uma de nós.   

Sejam bem-vindo a Coimbra e à FEUC. Desejo a todos um excelente trabalho. 

  


