
Manuela Silva
1932-2019 O rosto da luta contra a pobreza

Era
economista, mas ficou

conhecida como um dos
rostos da luta contra a po-

breza, tendo sido esta a grande
causa pela qual lutou grande par-
te da sua vida. Manuela Silva
morreu na passada terça-feira,
aos 87 anos. A causa de morte não
foi revelada.

A professora catedrática convi-

dada do Instituto Superior de Eco-

nomia e Gestão da Universidade
de Lisboa (ISEG) foi também se-

cretária de Estado para o Planea-
mento no I Governo Constitucio-
nal (1976-77) e pioneira no estudo

da desigualdade e da pobreza.
Agraciada com a Grã-Cruz do

Infante D. Henrique em 2000

pelo então Presidente da Repú-
blica, Jorge Sampaio, Manuela
Silva desempenhou vários car-
gos na administração pública
ao longo da sua vida, integran-
do ainda diferentes grupos de

peritos no âmbito da União Eu-
ropeia, Conselho da Europa e

Organização Internacional do
Trabalho.

Em 2013, recebeu o doutora-
mento honoris causa pela Univer-
sidade Técnica de Lisboa.

Na sua intervenção cívica, pre-
sidiu à Comissão Nacional Justi-

ça e Paz, destacando-se o trabalho

pioneiro desenvolvido no estudo
da pobreza e das desigualdades
em Portugal.

Manuela Silva foi presidente
do Movimento Internacional dos
Intelectuais Católicos, fundado-
ra Fundação Betânia - da qual
era e presidente vitalícia - e coor-
denou o Grupo Economia e So-
ciedade (GES).
A morte foi lamentada pelo pre-

/Asidente da República, Marce-
lo Rebelo de Sousa, que reconhe-
ceu a importância do trabalho de
Manuela Silva para o país. «No
contexto do saber nas áreas do
desenvolvimento e económico
e social, a sua morte constitui

uma perda de grande relevân-
cia para o nosso país», lê-se na
nota do Presidente.

Vários foram aqueles que qui-
seram destacar as grandes lutas

que Manuela Silva travou duran-
te a vida, com destaque para o

ISEG, que garante que a econo-
mista foi pioneira no estudo do
desenvolvimento comunitário
em Portugal e no estudo da igual-
dade e da pobreza. A instituição
destaca ainda a Manuela Silva
foi a coordenadora dos primei-
ros estudos científicos sobre a
pobreza realizados no país, nos
anos 80. Ao longo da sua carrei-
ra, publicou vários livros e estu-
dos sobre a economia e a socie-
dade em Portugal, nos quais re-
velou sempre uma profunda
preocupação com os problemas
do desenvolvimento, com as desi-

gualdades, a injustiça social e as
diversas formas de pobreza e de
exclusão social.

Já a agência Ecclesia recorda-
da «uma mulher de causas»,
com um «dinamismo único» e

um percurso «inspirado no
Evangelho e na doutrina social
da Igreja».
D.S.F.


