
 

 

 

 

 

 

João Morgado 

João Morgado, 22 anos, nasceu em Leiria a 26 de Novembro de 1990 onde completou 

os seus estudos até ao ensino secundário. Em 2008 ingressou na Faculdade de 

Economia da Universidade Nova de Lisboa (Nova SBE) onde concluiu a Licenciatura de 

Economia em Junho de 2011 e o Mestrado na mesma área em Janeiro de 2013. Desde 

Setembro de 2011 trabalha ainda como assistente de Macroeconomia nesta faculdade. 

O seu percurso está intimamente relacionado com África e em particular com Angola e 

Moçambique. Em 2009, trabalhou, como voluntário na construção de uma Biblioteca 

na cidade do Luau, Província do Moxico, Angola. Em 2012, trabalhou como assistente 

de campo, num estudo do Centro NovAfrica sobre a introdução de um serviço de 

banca móvel nas áreas rurais de Moçambique. Ambas as experiências determinaram 

um profundo interesse pela área de Economia do Desenvolvimento e serviram de 

inspiração à sua tese de mestrado visando a influência das Autoridades Tradicionais 

sobre o comportamento dos eleitores das áreas rurais de Moçambique. 

Desde Março de 2012 é ainda membro do “Nova Economics Club”, um clube criado 

pelos estudantes do mestrado de economia da Nova SBE correntemente a desenvolver 

um projecto que visa quantificar o impacto das medidas incluídas no Memorando de 

Entendimento entre o Governo Português e a Troika (FMI, Comissão Europeia e BCE) 

na economia portuguesa.  

Mariana Gameiro 

Maria Gameiro é mestre em economia pela Nova SBE. A sua tese final desenvolve-se 

na área de Economia da Saúde, sob a orientação do Professor Pedro Pita Barros. 

Encontra-se neste momento a trabalhar num projecto de investigação avaliando o 

impacto da formação para desempregados, projeto este promovido pelo Instituto de 

Formação Profissional, o Governo Português e a Nova SBE. 
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Michael Themann 

Michael Themann é mestre em Economia pela Nova SBE e licenciado em Política e 

Economia pela Münster University. As suas áreas de interesse incluem: ambiente, 

energia e política social, em particular através da sua avaliação por métodos 

microeconométricos. Já trabalhou como consultor económico para reguladores 

ambientais e no âmbito da promoção do comércio entre a Alemanha e o Mercosur, em 

particular Argentina e Brasil. É cofundador da ZAOON Politikon, um grupo de think 

thank social na Alemanha e é o gestor de projecto no Nova Consulting Club. 

Inês Gonçalves 

Mestre em Economia pela NOVA School of Business and Economics. Estagiária no 

Departamento de Estudos Económicos do Banco de Portugal (Área de Política 

Monetária). Principais domínios de interesse: macroeconomia, economia ambiental e 

políticas sociais. 

Simão Arouca 

Simão Arouca é formado em economia pela Nova SBE, tendo concluído quer a sua 

licenciatura, quer o mestrado com uma média final de 18 valores. As suas áreas de 

interesse académico são econometria e, sobretudo, macroeconomia. Tal não só é 

reflectido pelos cargos de professor assistente desempenhados ao longo do último ano 

em cadeiras deste âmbito, como pela sua tese final, uma análise empírica acerca de 

economia política. Profissionalmente, já trabalhou como estagiário no Gabinete de 

Estratégia e Estudos do Ministério da Economia e como summer fellow na McKinsey & 

Company, consultora de gestão líder de mercado. 

A nível pessoal, gosta particularmente de viajar, praticar natação (entre outros 

desportos) e ler sobre história e relações internacionais. De entre os seus projectos 

particulares, destaca-se o papel de co-fundador do Nova Economics Club, uma 

organização de alunos desta faculdade empenhada em levar até ao grande público 

questões de análise económica. 

 

Francisco Cluny 

Concluiu a Licenciatura e Mestrado em Economia na Nova School of Business and 

Economics, tendo-se especializado em Análise de Políticas Aplicadas no decorrer do 

último ciclo de estudos. As suas maiores áreas de interesse são as da Economia da 

Saúde e da Macroeconomia. Teve a sua primeira experiência profissional num estágio 

de Verão providenciado pela Accenture, onde integrou o Departamento de 

Investigação. Presentemente trabalha como consultor económico num estudo levado 

a cabo pela Fundação Calouste Gulbenkian. Fora da sua vida académica e profissional 

já participou em diversas campanhas comunitárias e serviços cívicos, sendo também 

um desportista activo, nomeadamente de esgrima. 


