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Caros Colegas, 
 
O terceiro trimestre de 2021 fica marcado pelo anúncio das 
eleições para a Ordem dos Economistas e pela divulgação do 
regulamento e do calendário eleitoral. Tudo foi cumprido 
como previsto e será no último trimestre que serão entregues 
as listas concorrentes, quer a nível nacional, quer 
relativamente às delegações regionais. O dia das eleições 
será a 3 de dezembro, podendo os membros optar por votar 
presencialmente, exercer o voto electrónico ou por 
correspondência. 
Mas, para além deste importante acontecimento, a Ordem 
continuou as suas muitas actividades, ainda por streaming, 
mas preparando-se devidamente para diversas iniciativas que 
se irão desenrolar nos últimos meses do ano, entre as quais 
a Conferência do Orçamento (em parceria com o Banco de 
Portugal), o Congresso de Economistas e mais uma edição 
do Seminário Ibérico (iniciativa da Ordem e do Colégio de 
Economistas de Espanha). 
Os eventos realizados no trimestre ora findo encontram-se de 
forma detalhada nesta newsletter. 
E, embora este tenha em parte sido um período de férias, não 
deixamos de ter, a nível nacional, algumas encorajadoras 
realizações como foram a campanha de vacinação contra a 
pandemia, a qual está agora no seu final e foi bem sucedida 
e a aprovação do Plano de Recuperação e Resiliência ( PRR) 
por Bruxelas, permitindo assim começar a recuperação 
económica pos-covid. 
Porém, também há sombras no horizonte: a subida do preço 
da energia, a inflação, a questão do gasoduto que serve 
Portugal (Marrocos terá anunciado o fecho do mesmo no final 
de outubro) ou as primeiras intenções de alterações na área 
fiscal (de novo, o englobamento) a serem incluídas no 
próximo Orçamento do Estado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
No que se refere à inflação, o BCE através da sua Presidente 
considera que as alterações que aquela tem apresentado são 
temporárias e localizadas. Porém, os portugueses, que já 
sofreram os efeitos da inflação galopante nos anos 70 e 80 
do século passado, sabem como rapidamente taxas baixas 
de inflação podem atingir os dois dígitos e influenciar 
negativamente a economia. 
De realçar que, contrariamente ao ciclo de expansão anterior, 
no qual o investimento apresentou uma evolução muito pobre, 
o cenário macroeconómico conhecido contempla um ritmo de 
avanço importante do investimento. Este deverá ser 
incentivado por planos de estímulo fiscal, pelas exigências 
determinadas pelas alterações climáticas e pela aceleração 
da digitalização. Esta dinâmica do investimento, a verificar-
se, dará um impulso de recuperação a curto prazo e um mais 
sustentável crescimento a médio e a longo prazo. 
A Ordem estará atenta aos factos relevantes que mereçam 
ser discutidos e organizará as iniciativas adequadas para 
manter os nossos membros devidamente informados. 
Vamos, então, para o último trimestre e aqui estaremos em 
dezembro para um balanco final deste exercício. 
 
Rui Leão Martinho 
Bastonário 
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Realizou-se, no dia 06 de Julho, a conferência do Ciclo 
de Conferências sobre Políticas Públicas e as 
Associações Empresariais, organizada pela Ordem dos 
Economistas e pela Universidade de Évora –UMPP, 
transmitida no site da Ordem e pode ser vista no canal 
do Youtube da OE. 

         Eventos realizados 

A pandemia de COVID-19 veio evidenciar, com uma 
intensidade acrescida, a importância da saúde, e das políticas 
públicas a ela especialmente dirigidas, para o funcionamento 
das sociedades e da economia. 
Da mesma forma que demonstrou a crescente 
interdependência existente entre os diversos domínios de 
intervenção das políticas públicas - das finanças públicas à 
investigação científica, da saúde ao emprego, do comércio 
internacional à inovação, da política industrial ao ordenamento 
do território e à política de cidades. 
O atual contexto pandémico, colocou ainda, sob um outro nível 
de evidência, a importância dos procedimentos de 
coordenação e de cooperação europeus, e transnacionais, nos 
domínios da saúde e da economia. 
Estas problemáticas, e outras com elas diretamente 
relacionadas como sejam os investimentos em saúde, foram 
objeto de debate na Conferência As Políticas Públicas e a 
Saúde, a quarta conferência do Ciclo de Conferências As 
Políticas Públicas em Debate. 
A conferência teve lugar no dia 30 de Setembro no site da 
Ordem e pode ser vista no canal de youtube da 
OE: https://www.youtube.com/watch?v=vzXUmfTIxNQ 
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 *a confirmar 

 
 
A Ordem recomenda as seguintes leituras: 

 
     Vozes Por Portugal   
A GRANDE OPORTUNIDADE 
Editor: Oficina do Livro, agosto de 2021  

 

                                                     
The Portuguese Escudo Monetary Zone 
Its Impact in Colonial and Post-Colonial Africa
Maria Eugénia Mata  
Palgrave Macmillan, 2020  
 
 
 
 

 
 
 
                        

Data Dia Hora Evento Oradores Local 

15 /10 
 

6ª 

 
 

09.30/13.00h 
 
 

VIII Seminário Ibérico Consultar Site 

 
Fundação Calouste 

Gulbenkian 

20/10 6a 18.00h/19.30h 

Lançamento do livro  
da autoria de Nuno Valério 

A Expansão Portuguesa  
Uma História Económica 

Apresentação do Prof. 
David Justino 

 
Sede da Ordem 

 
23/11 

 
3ª 09.00/18.30 

 
9º Congresso Nacional dos 

Economistas 
 

Consultar Site 

 
Fundação Calouste 

Gulbenkian 
 

* * 09.30/12.30 
17ª Conferência Anual da 
Ordem dos Economistas 

Consultar Site 
A designar 

 
 

         Livros 

 
Próximos 

Eventos 

eVENTOS 

 67 portugueses de diversas formações e diferentes 
gerações reunidos numa edição da Oficina do Livro com 
organização e coordenação do ISCTE- executive 
educacional. 
Entre as 67 personalidades está o Bastonário Rui Leão 
Martinho que se debruça sobre a pós-pandemia e a 
recuperação económica. 

SINOPSE 
 
This monograph examines the failure of the Portuguese 
Escudo Monetary Zone and the birth of new monetary and 
financial systems in Portuguese-speaking African countries 
Examining colonial and post-colonial times, Mata analyses 
the decision to build a Portuguese monetary area in the 
early 1960s and mid-1970s when the decolonisation 
process was peaking. 
This book offers some important lessons regarding the 
functioning and dismantling of monetary areas, and on the 
importance of central-banks’ co-operation. 
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SINOPSE O nosso O nosso Cole Os temas económicos são transversais a todo o debate e discussão pública. 
Este livro visa transmitir as principais ideias económicas de modo acessível e interessante para todos aquel

es que possuem um contacto prévio com a economia reduzido ou mesmo 
inexistente. O que é o PIB? O que explica o desemprego? De que forma os diferentes tipos de custos impactam 
nas  

A Expansão Portuguesa 

Uma história económica 
de Nuno Valério  
Editor: Principia, setembro de 2021  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SINOPSE 
Entre a conquista de Ceuta em 1415 e a entrega da 
administração de Macau à China em 1999, Portugal 
dominou diversas partes do Mundo que não faziam parte 
da sociedade portuguesa. 
Este livro analisa esse processo de projeção externa de 
Portugal. 
Mais do que factos novos, nesta obra o autor procura 
apresentar uma perspetiva nova e integradora. 
Começa por discutir as consequências para a formação 
da sociedade mundial contemporânea das viagens de 
exploração de novas rotas oceânicas levadas a cabo por 
navegadores portugueses nos séculos XV e XVI - os 
chamados Descobrimentos - no contexto da teoria dos 
sistemas-mundo. 
Apresenta depois as transformações que os sucessivos 
impérios coloniais portugueses que existiram entre os 
séculos XV e XX trouxeram à vida portuguesa. 
Finalmente, estuda o impacto que a ligação a Portugal 
teve na evolução de cada um dos espaços que foi 
submetido ao domínio português. 
Pretende-se que a presente obra possa ser uma base 
para refletir de forma objetiva e serena sobre o que foi 
sem dúvida um dos elementos mais importantes da 
história de Portugal. 
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