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De pesar pelo falecimento de Joel Hasse Ferreira

Joel Eduardo Neves Hasse Ferreira faleceu, no passado dia 18 de março, em Lisboa.

Nascido a 13 de julho de 1944, em Lisboa, licenciado em Engenharia Civil pelo Instituto Superior 
Técnico, doutorado em Ciências de Gestão pela Universidade Lyon e com formação complementar na 
área de Gestão de Projetos em Estocolmo e na Manchester Business School, Joel Hasse Ferreira 
foi professor catedrático da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, dedicou-se à 
docência, designadamente como professor coordenador e diretor do ISCAD (Instituto Superior de 
Ciências da Administração), tendo ainda lecionado em outros estabelecimentos de ensino superior 
em diferentes áreas do conhecimento como sejam: a Gestão, o Marketing e Comunicação, os Estudos 
Europeus, a Economia e a Ciência Política.

O seu profundo e vasto conhecimento deu origem a várias obras literárias e a ser conferencista 
convidado em Portugal e em outras latitudes de diferentes continentes.

O seu prestígio e reconhecida competência como gestor levaram-no a ocupar cargos públicos e 
privados, designadamente presidente do Instituto de Gestão dos Fundos de Capitalização da 
Segurança Social, presidente do Conselho de Administração da Empresa Pública de Urbanização de 
Lisboa, presidente da Empresa de Mármores Marblarte, formador do IPE e administrador da Empresa 
do Jornal do Comércio.

Corajoso e Homem de convicções, o regime fascista e a guerra colonial tiveram em Joel Hasse Ferreira 
um firme combatente que sempre defendeu a liberdade, a democracia e os Direitos Fundamentais.

A sua dedicação ao Poder Local democrático deixou marcas indeléveis, nomeadamente 
enquanto Presidente da Assembleia Municipal de Sesimbra (1990 – 1993), Vereador da Câmara 
Municipal de Sesimbra (1994 – 1997) e, ainda, como Vereador da Câmara Municipal de Lisboa
(1982 – 1985).

Antes de assumir a função de Deputado ao Parlamento Europeu (2005 - 2009), Joel Hasse Ferreira foi 
um dos mais distintos parlamentares em diversas legislaturas. Deputado à Assembleia da República na 
III Legislatura, eleito pela antiga União da Esquerda para a Democracia Socialista, foi como Deputado 
eleito pelo Partido Socialista nas VI, VII, VIII e IX Legislaturas que Joel Hasse Ferreira se reafirmou como 
um dos mais brilhantes parlamentares da sua geração.
A sua frontalidade, lealdade e força na defesa das causas que abraçou sempre foram acompanhadas 
pelo respeito pelos seus opositores, o que lhe permitiu granjear amizades e conquistar a admiração 



de todos. O falecimento de Joel Eduardo Neves Hasse Ferreira constitui uma perda irreparável para o 
país, para o nosso regime democrático, para os seus muitos amigos próximos e, sobretudo, para a sua 
família.

Assim, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, evoca a memória de Joel Eduardo 
Neves Hasse Ferreira e apresenta à sua família as mais sentidas condolências.

Palácio de São Bento, 6 de abril de 2022,

As Deputadas e os Deputados
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(Pedro Delgado Alves)


