
pelo Prof. Doutor Alfredo Marvão Pereira 
Alfredo Marvão Pereira é Professor Catedrático de Economia no College of William and Mary, onde leciona desde 1995. Recebeu o seu mestrado e doutoramento em 
economia pela Universidade de Stanford em 1987. Trabalha em temas de economia pública, em particular infraestruturas, políticas ambientais, e reforma da segurança 
social. Publicou mais de noventa artigos em revistas científicas bem como oito livros sobre temas relativos à economia portuguesa. Ao longo da sua carreira foi 
consultor, entre outras instituições, do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial, do Banco Central Europeu, e em Portugal, do Ministério das Finanças, do 
Ministério do Planeamento, do Banco de Portugal, e da Fundação Luso Americana para o Desenvolvimento. O seu mais recente estudo sobre Investimentos em 
Infraestruturas em Portugal que aqui se apresenta foi patrocinado e publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. 

 

 

 
 

 

 

 

 

30 de maio de 2016 - 16 horas 

Anfiteatro 2 da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu 
 

Entrada livre mediante inscrição prévia (para dgest@dgest.estgv.ipv.pt, até 27 de maio).  Serão emitidos Certificados de Presença. 
 

 

Organização: Diário de Viseu, Departamento de Gestão da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu e 

Escola Superior Agrária de Viseu 

Conferência sobre: 
Investimentos em Infraestruturas em Portugal 
Esta Conferência baseia-se no projeto “Investimentos em Infraestruturas em Portugal” da autoria dos Professores Alfredo Marvão Pereira e Rui Marvão Pereira contempla 
duas vertentes. Primeiro, disponibiliza uma extensiva base de dados nacional e regional dos investimentos em diferentes tipos de infraestruturas - de transporte, socias, e básicas. 
Segundo, desenvolve uma análise a nível agregado, setorial e regional dos efeitos económicos de tais investimentos. O objetivo final deste esforço é o de permitir no nosso país 
um debate sobre estas matérias informado por conceitos e não por preconceitos. 

 

 

 
 

Comentário da Conferência: 

Dr. Pedro Soares 
Presidente da Comissão Parlamentar de 

Ambiente, Ordenamento do Território, 

Descentralização, Poder Local e Habitação  

Moderação do debate: 

Dr. Paulo Cardantas 
Chefe de Redação do         

Diário de Viseu 


