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�Canadiano. Começa a respectiva actividade profissional como agricultor 
especialista em questões pecuárias. Doutor em Barclay (1934). Professor de 
economia em Princeton  e Harvard. Director do gabinete de controlo de preços 
de Roosevelt (1940). Jornalista da revista Fortune (1943-1948). Regressa à 
docência em Harvard, de 1949 a 1975.   
�Colabora com John Kennedy, elaborando o programa New Frontier, visando a 
abolição da pobreza. Defensor das teses neo-keynesianas. Embaixador dos 
Estados Unidos na Índia em 1961-1963 é um destacado adversário da posição 
ultramarina portuguesa, chega a observar que os norte-americanos estavam a 
comprometer o futuro das suas relações com o bloco afro-asiático por uma pista 

de cimento no meio do Atlântico, numa referência à base das Lajes.  
�Criador de inúmeros conceitos que marcam os estudos políticos do nosso 
tempo, como o de poder compensador (countervailling power) e de sociedade 
opulenta (affluent society). Considera que o mundo se divide entre sociedades 

afluentes ou opulentas, incluindo os países da América do Norte e da América 
Central, e as sociedades pobres.  
�Constitui o paradigma daquele esquerdismo norte-americano, onde os 
respectivos militantes são os principais beneficiário do estado de injustiça 
mundial na distribuição da riqueza, têm a ilusão de alimentar o justicialismo 
com hipócritas fórmulas ideológicas desculpabilizantes. 
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