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A economia como ecologia

Palavras chave: Economia, sistema económico, epistemologia

É seguramente apropriado que consideremos a economia, isto é, o sistema económico como 

a ecologia da nossa vida material e relacional. Desse modo, compreenderemos melhor que a 

economia é um sistema, que usa recursos que importa valorizar, que o processo económico é 

essencialmente relacional e que a sua fi nalidade é assegurar de forma adequada a provisão e 

o uso de bens e serviços, numa perspectiva de bem-estar. 

Não é, no entanto, esta a concepção ontológica e epistemológica dominante, quer quan-

do está em causa defi nir-se o sistema económico, quer quando se desenvolve a ciência 

económica. Talvez por isso, o tema da sustentabilidade é um desafi o importante para a 

economia. Não, evidentemente, quando como isso se pretenda viabilizar a persistência de 

visões unilaterais de natureza produtivista. Mas sim quando se queira introduzir temas 

como o da sustentabilidade relacional das sociedades. Essa sustentabilidade há-de ser a dos 

recursos e do seu uso (tanto os naturais como os humanos), há-de ser a da provisão mas há-

de ser também a da vida social. 

Nesta comunicação discutir-se-ão as noções de economia e de ciência económica notoria-

mente insustentáveis e assume-se o desafi o de pensar por onde se pode pensar, de modo al-

ternativo, quando se encaram as circunstâncias da economia como circunstâncias ecológicas.

José Reis – Director e Professor Catedrático da Faculdade de Economia da Universidade de Coim-

bra e Investigador do Centro de Estudos Sociais. Os seus temas de investigação em economia com-

preendem três áreas principais: Institucionalismo, Estado e Governação, Economia dos Territórios 

e Economia Portuguesa. Recentemente publicou Ensaios de Economia Impura (Coimbra, Almedina/

CES, 2009) e, em colaboração, Imigrantes em Portugal: Economia, Pessoas, Qualifi cações e Territórios 

(Coimbra, Almedina/CES, 2010).
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