PROGRAMA PREVISTO

II Economics Week – Pluralism Edition

Este é um evento universitário, organizado pelos Alunos de Economia do ISCTE-IUL e
carateriza-se por ser uma semana inteira dedicada à apresentação e debate dos mais
variados temas de cariz económico. Este ano, o mote principal para a semana é o
Pluralismo da Ciência Económica e, portanto, cada dia será dedicado a uma área
diferente da economia

DIA 3 DE MAIO – ECONOMIA POLÍTICA
Neste dia, serão exploradas duas escolas de pensamento heterodoxas muito distintas, no
que diz respeito a algumas das suas caraterísticas-chave e pontos de contraste com a
economia mainstream a nível político.

9H20 – Sessão de Abertura: A importância do Pluralismo na Sociedade

Mariana Mortágua
Economista Portuguesa

11H – “An introduction to Post Keynesian Economics”

Antonella Stirati
Professora de Economia na “Roma Tre University”

14h30 – “An introduction to Austrian School of Economics”

Jörg Guido Hülsmann
Professor na Universidade de Angers e Senior Fellow Ludwig von Mises Institute

NAE ISCTE-IUL| LISBOA | nae@iscte.iul.pt

DIA 4 DE MAIO – ECONOMIA E A SAÚDE

A Economia e a Saúde, apesar de serem áreas completamente distintas, estão interligadas
positivamente entre si. Aos países mais ricos e desenvolvidos, isto é, com as melhores
performances económicas, estão, normalmente, associados melhores níveis de saúde das
suas populações e o acesso aos cuidados de saúde é também facilitado. Contrariamente,
aos países mais pobres, com menos poder económico, o acesso à saúde é muitas vezes
difícil e os níveis de saúde das suas populações são bastante baixos.

14H30 – “Quanto vale uma vida humana?”
Pedro Pita Barros
Professor Catedrático de Economia na NOVA SBE Portugal

Céu Mateus
Professora Catedrática de Economia da Saúde na Lancaster University, Reino Unido

16H – “Sistema de Saúde: um direito, privilégio ou uma responsabilidade?”
Rita Serôdio
Diretora de Marketing da Multicare-Fidelidade

João Proença
Presidente do Conselho Geral e de Supervisão da ADSE
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DIA 5 DE MAIO – ECONOMIA EMPRESARIAL
Neste dia pretende-se explorar o lado corporate das empresas, o desenvolvimento que
proporcionam às localidades onde se instalam e o seu lado social. Terá o peso da
responsabilidade social a relevância necessária para o estado da sociedade atual? O quão
valorizadas são as ações voluntárias de um candidato aos olhos de um recrutador? Quanto
tempo tem um colaborador destas empresas para se dedicar a estas ajudas humanitárias?
Algumas das perguntas que os nossos oradores responderão, dando o destaque e a
abordagem que o lado plural das empresas assim o exige.

10H – “A importância da comunidade no contexto da empresa”
L’Oreal

14H30 – “O lado social da empresa: A importância do voluntariado na vida dos
colaboradores EY”

Andreia Reis
Head of Talent Attraction and Acquisition

Telma Franco
Responsável pelo Brand Marketing & Communication da EY Portugal, Angola e
Moçambique

16H – Workshop: “As quatro grandes áreas de especialização em Consultoria”
PwC
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DIA 6 DE MAIO – ECONOMIA DO DESENVOLVIMENTO
Este dia tem como objetivo explorar e debater os grandes desafios atuais que as
Economias em Desenvolvimento e as ONGs enfrentam.

10H – “ONGs do Desenvolvimento Internacional: O caso da World Vision”

Marco Orani
Especialista em Mobilização de Recursos na World Vision Angola

14H30 – “Países em Desenvolvimento: Perspetivas Futuras”

Dr. Vítor Gaspar
Diretor do Departamento de Assuntos Fiscais no FMI

Dra. Joana Silva
Professora associada na Universidade Católica Portuguesa
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DIA 7 DE MAIO – ECONOMIA FINANCEIRA

Neste dia abordaremos dois temas distintos dentro desta área. Falaremos sobre “Green
Finance”, um novo ramo que está a tornar-se cada vez mais relevante no mundo financeiro
e na sociedade em geral, mas que ainda é pouco explorado na comunidade académica.
Abordaremos ainda a Financeirização e como esta gera Desigualdades Económicas e
Sociais que muitas vezes passam despercebidas à sociedade em geral.

10H – “Green Finance”

Dra. Isabel Ucha
CEO da EURONEXT Lisbon

Dr. João Tomaz
Diretor Adjunto do Centro de Assessoria Económica e Financeira da Associação
Portuguesa de Bancos

14H30 – “O preço da Desigualdade”

Dra. Hanna Szymborska
Senior Lecturer in Economics and Program Leader for BA Economics at Birmingham City
University
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