
	  

	  

	  

Perfil:	  Licenciei-‐me	  em	  economia	  pela	  Faculdade	  de	  Economia	  do	  Porto	  (FEP)	  onde	  também	  
completei	  um	  mestrado	  em	  economia.	  Seguidamente	  completei	  um	  doutoramento	  em	  economia	  na	  
Universidade	  da	  Califórnia,	  Berkeley	  sob	  a	  direcção	  de	  Barry	  Eichengreen.	  Desde	  então	  ocupei	  
cargos	  académicos	  na	  Simon	  Fraser	  University,	  Oxford	  e	  no	  Graduate	  Institute	  em	  Genebra.	  A	  minha	  
investigação	  atravessa	  três	  principais	  áreas:	  economia	  internacional,	  economia	  institucional	  e	  
finanças	  públicas.	  Entre	  os	  temas	  para	  que	  tenho	  contribuído	  incluem-‐se	  a	  globalização	  financeira	  
desde	  o	  séc.	  XIX,	  as	  crises	  financeiras,	  dívida	  soberana,	  a	  arquitectura	  dos	  mercados	  financeiros,	  
regimes	  cambiais,	  bem	  como	  corrupção	  e	  ‘rent-‐seeking’.	  

Link	  para	  página	  institucional:	  http://graduateinstitute.ch/directory/_/people/ferreira-‐da-‐costa-‐
esteves	  

Interesses	  actuais:	  mais	  recentemente	  estou	  a	  trabalhar	  em	  três	  projectos	  principais.	  O	  primeiro	  
tem	  a	  ver	  com	  a	  geografia	  dos	  fluxos	  internacionais	  de	  capitais	  para	  que	  construi	  uma	  nova	  base	  de	  
dados	  até	  1914.	  Neste	  projecto	  investigo	  as	  causas	  e	  consequências	  destes	  fluxos,	  sobretudo	  nas	  
nações	  recipientes.	  Em	  segundo	  lugar,	  investigo	  a	  difusão	  e	  regressão	  de	  regimes	  cambiais	  no	  
mesmo	  período,	  adoptando	  a	  perspectiva	  que	  os	  países	  se	  encontravam	  integrados	  numa	  série	  de	  
redes	  (de	  comércio,	  finança	  ou	  política)	  que	  condicionavam	  as	  suas	  escolhas	  de	  política	  monetária.	  
Finalmente,	  tenho	  trabalhado	  em	  casos	  históricos	  de	  corrupção	  e	  rent-‐seeking	  nos	  sécs.	  XVIII	  e	  XIX.	  
Contrariamente	  à	  actualidade,	  em	  que	  é	  difícil	  obter	  dados	  sobre	  actividades	  consideradas	  ilegais	  ou	  
censuráveis,	  diferentes	  entendimentos	  da	  corrupção	  no	  passado	  abrem	  uma	  janela	  para	  o	  estudo	  
destas	  questões.	  Em	  determinados	  períodos	  o	  pagamento	  de	  serviços	  a	  funcionários	  públicos	  ou	  o	  
aproveitamento	  de	  conflictos	  de	  interesses	  não	  eram	  legalmente	  sancionáveis,	  o	  que	  permite	  ao	  
historiador	  quantificar	  a	  escala	  das	  transacções	  envolvidas	  e	  também	  os	  custos	  das	  mesmas	  em	  
sociedades	  passadas.	  

Lista	  de	  publicações	  (da	  minha	  página	  pessoal):	  
https://sites.google.com/view/resteves/home/cv?authuser=0	  


