
Ética é essencial para
o sucesso das empresas
0 ECONOMISTA e ex-ministro das Finanças abordou o tema
'Ética na Economia' nas 'inspiring sessions'da empresa 'Primavera'.
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Bagão Félix falou sobre a ligação estreita entre a economia e a ética

PRIMAVERA

Miguel Viana

"Não há contradições entre a

ética e a economia". A conclusão

e do economista Bagão Félix, e

foi proferida na conferência de-
nominada "Ética na Economia" ,

que ontem decorreu na empresa
'Primavera'.

O antigo ministro das Finanças

começou por referir que "vive-

mos num mundo em que as

questões éticas são postas um
bocadinho de lado". Uma situa-

ção que tem causado efeitos nas

sociedades actuais. Exemplo
disso foi a crise de 2007/2008.

"A crise de 2007/2008 foi, so-

bretudo, uma crise ética, mais
do que bancária, financeira ou

económica. Porquê? Porque são

valores que não estão perdidos
na lei, mas que são valores obri-

gatórios para as pessoas. Não há
nenhuma lei que me obrigue a

ser solidário. Não há nenhuma
lei que me obrigue a ser leal,
amigo, paciente ou perseve-
rante", considerou Bagão Félix.



O conferencista considerou
ainda que "a ética está acima da

lei e é preciso que as pessoas te-
nham consciência de que não
basta cumprir a lei para ter éti-
ca". Referindo-se às empresas,
Bagão Félix, disse que a ética
"é absolutamente fundamental"

para o sucesso e que o ensino da
ética "começa em casa e nas es-

colas".
A conferência de Bagão Félix

inseriu-se nas 'Inspiring Ses-
sions' (sessões inspiradas), que
já vão na XIV edição. A iniciati-
va da empresa 'Primavera' tem

como objectivo proporcionar à

comunidade de colaboradores,
parceiros e clientes momentos
de interacção e de partilha de
ideias com personalidades de di-
ferentes áreas de saber.

Bagão Félix é professor cate-
drático da Universidade de Lis-
boa, leccionando as disciplinas
de Finanças Públicas, Ética e Di-
reito da Segurança Social.

Foi ministro da Segurança So-
cial e do Trabalho e ministro das

Finanças e é autor de várias pu-
blicações sobre ética.


