
O ISEG e Timor Leste

O ISEG, enquanto instituição, não tem tido qualquer relação oficial com
Timor Leste. Isso não significa, porém, que pessoas ligadas ao ISEG como
docentes ou como alunos, não tenham mantido ao longo do tempo relações
significativas com aquele país.

Refira-se que, ainda que de uma forma que poderemos designar como
“oficiosa”, o ISEG tem contribuido para a formação de quadros do banco central de
Timor Leste pois dois dos seus técnicos — nomeadamente um dos membros do
Conselho de Administração — frequentaram aulas de actualização/reciclagem no
nosso Instituto. O primeiro esteve entre nós dois semestres em 2004 e 2005 e a
segunda frequentou disciplinas da área financeira durante o primeiro semestre do
ano lectivo 2005/06.

Quanto às pessoas ligadas ao ISEG e que mantêm/mantiveram relações de
trabalho com Timor Leste, aqui ficam alguns dos exemplos que são conhecidos:

- Prof. A. Almeida Serra: ainda antes do referendo realizado em 30 de Agosto de
2004 e cujo resultado ditou o fim da colonização indonésia realizou, em
parceria com um antigo aluno e docente do ISEG (o Dr. Luís Quintaneiro) e a
pedido do CNRT-Conselho Nacional da Resistência Maubere (entretanto
dissolvido), um estudo sobre a eventual emissão de moeda em Timor Leste
independente. Em 2000 desempenhou as funções de coordenador do grupo
de trabalho das Universidades Portuguesas que organizado a pedido do
CRUP que elaborou uma proposta de plano curricular para a Faculdade de
Economia da Universidade pública timorense e que veio a servir de base
para os cursos em português leccionados pela FUP-Fundação das
Universidades Portuguesas em Timor Leste. Desde Junho de 2001 e até
Dezembro/2005 residiu três anos no país tendo desempenhado, primeiro, as
funções de coordenador e co-autor do primeiro Relatório Nacional de
Desenvolvimento Humano de Timor Leste (editado em Maio/2002 pelo
PNUD), e, depois, as de conselheiro económico do banco central de Timor
Leste, a Autoridade Bancária e de Pagamentos, com a qual continua a
colaborar pontualmente Foi igualmente docente de “Economia de Timor
Leste” nos cursos em português que funcionam na UNTL-Universidade
Nasional Timor Lorosa’e ao abrigo de um acordo de cooperação entre esta
Universidade (pública) e o CRUP-Conselho de Reitores das Universidades
Portuguesas representado pela FUP-Fundação das Universidades
Portuguesas. É o responsável pelo “site” www.infotimor.tl de informação
política, económica e social sobre Timor Leste.



- Prof. Vítor Magriço: colaborou na realização de um estudo intitulado “Plano de
Desenvolvimento Económico para Timor Leste” levado a cabo numa acção
coordenada de várias Escolas da UTL.

- Dr. José Luís C. Henriques de Jesus: Licenciado em Economia pelo ISEG,
desempenhou, ainda durante a parte final da administração colonial
portuguesa, as funções de Director dos Serviços de Economia da então
colónia de Timor. Em 1999 assumiu as funções de Chefe de Gabinete do
Comissário para Timor Leste, Pe. Vítor Melícias. Mais tarde deixou as
funções e posteriormente instalou-se em Baucau, onde tem desenvolvido as
funções de coordenador das actividades de natureza económica/empresarial
da Diocese de Baucau sob a orientação do respectivo Bispo, D. Basílio do
Nascimento.

- Dr. Luís Bastos Quintaneiro: ex-aluno e docente do ISEG — que abandonou em
1991 quando se fixou em Macau —, foi o primeiro Director-Geral da
Autoridade Bancária e de Pagamentos do ISEG, posição que ocupou entre
2002 e 2004. A sua actividade foi fundamental na estruturação do que é, de
facto, o banco central do país.

- Mestre Carlos Dinis: mestre em DCI-Desenvolvimento Económico e Cooperação
pelo ISEG, desempenha, desde o início de 2001, funções em organismos da
ONU, nomeadamente em projectos financiados pelo PNUD-Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento 

- Mestre Ana Guedes Mesquita: mestre em DCI-Desenvolvimento Económico e
Cooperação pelo ISEG com uma tese sobre a cooperação portuguesa com
aquele país, desenvolveu funções durante cerca de três anos ligada a várias
estruturas da ONU em Timor Leste, particularmente na área da defesa dos
Direitos Humanos. Encontra-se actualmente em Darfur, no Sudão.

- Mestre Teresa Coelho: Mestre em DCI-Desenvolvimento Económico e Cooperação
pelo ISEG com uma tese sobre as relações económicas internacionais de Timor
Leste, desempenha funções no sector de cooperação do Ministério do Trabalho
e Solidariedade Social tendo, no seu âmbito, desempenhado várias missões no
país.

- Mestre Helena Isabel Borges: frequentou no ISEG a parte escolar do Mestrado em
Desenvolvimento e Cooperação Internacional, não tendo defendido tese.
Frequentou o Mestrado em Comunicação em Saúde da UA-Universidade Aberta
tendo defendido tese sobre práticas de planeamento familiar de mulheres
timorenses residentes em Portugal. Prepara actualmente, com trabalho de
campo em Timor, a sua tese de doutoramento na UA sobre um tema afim do da
sua tese de Mestrado



- Mestre Sandrina Moreira: Mestre em Economia pelo ISEG com uma tese sobre Ajuda
Pública ao Desenvolvimento, leccionou nos cursos da FUP na sua qualidade de
docente da Escola Superior de Ciências Empresariais do IPSetúbal

- Mestre Joel Santos: licenciado em Economia pelo ISEG, aqui obteve também o grau
de Mestre em Economia e Gestão da Ciência e Tecnologia. Foi docente dos
cursos da FUP. É um exímio fotógrafo, com vários prémios ganhos, preparando
actualmente um livro de fotografias sobre Timor Leste.

- Dr. Alexandre Abreu: Licenciado em Economia pelo ISEG e Mestrando em DCI,
desempenhou funções docentes nos cursos da FUP.
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