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A apresentação estará a cargo de Olga Pombo, Coordenadora
do Centro de Filosofia das Ciências da Universidade de Lisboa,
e contará com a presença de Vítor Neves, um dos organizadores
da obra.
As múltiplas formas de conhecimento, a
sua produção, organização e apropriação
social e as instituições que as produzem,
mobilizam e distribuem.
série conhecimento e instituições
Coordenada por José Reis
e João Arriscado Nunes

Em que medida os esforços de construção de uma Economia mais sólida e
relevante num mundo turbulento como o nosso trazem para primeiro plano a
questão da interdisciplinaridade? Poderá a reflexão sobre a interdisciplinaridade
fazer avançar a agenda da Economia? De que modo(s)? Que lições poderemos
retirar da história do pensamento económico, nomeadamente revisitando autores
como Celso Furtado, Gunnar Myrdal ou Alfred Marshall, reexaminando conceitos
como o de custos sociais ou temas como a natureza do Estado e o seu papel na
economia ou as origens morais e políticas da Economia? Que implicações para a
estruturação e prática da Economia estarão a ter os recentes desenvolvimentos em
áreas de fronteira como a economia comportamental ou a sociologia económica?
Como as avaliar?
É a questões como estas que os textos compilados neste livro procuram responder
abrindo novas pistas de discussão e reflexão.

Em que medida os esforços de construção de uma Economia mais sólida e relevante num mundo turbulento como o nosso trazem para primeiro plano a questão da interdisciplinaridade? Poderá a reflexão
sobre a interdisciplinaridade fazer avançar a agenda da Economia? De que modo(s)? Que lições poderemos retirar da história do pensamento económico, nomeadamente revisitando autores como Celso Furtado, Gunnar Myrdal ou Alfred Marshall, reexaminando conceitos como o de custos sociais ou temas
como a natureza do Estado e o seu papel na economia ou as origens morais e políticas da Economia?
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A Editora Almedina e os organizadores têm o prazer
de convidar V.Exa. para a apresentação do livro
“Economia e Interdisciplinaridade(s)”.
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