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Líder mundial de pesquisa pioneira que aborda desafios globais complexos.

Ampla gama de questões, como mudança climática, doenças e desigualdade.

Apoiamos projetos inovadores, de alto risco e multidisciplinares que podem não se enquadrar nos canais

convencionais de financiamento.

Melhorar drasticamente o bem-estar desta e das futuras gerações.

Comunidade de mais de 200 pesquisadores.

Com mais de 20 programas, os temas são tão diversos quanto o futuro do sistema alimentar global, a

geoengenharia, os direitos humanos das gerações futuras e a inovação nos cuidados de saúde.

Urgência e otimismo que caracteriza todo o nosso trabalho na Oxford Martin School.



Buscamos causar impacto por meio de novas
abordagens, descoberta científica, inovação
tecnológica e recomendações de políticas baseadas
em evidências.

Medicamentos Acessíveis
Governança Africana
Envelhecimento da População
Parceria Climática
Poluentes Climáticos
Responsabilidade Coletiva pela Doença Infecciosa
Complexidade
Ciber segurança
Medicina Profunda
Bioenergia da Terra Seca

Economia
Comida
Geoengenharia
Desenvolvimento Global
Comércio Ilegal da Vida Selvagem 
Desigualdade e Prosperidade
Desinformação, ciência e mídia
Governança Natural
Tecnologia Quântica
Energia Renovável
Ciência e Sociedade
Oceanos Sustentáveis
Mudança Tecnológica e Econômica
Tecnologia e Emprego



A Oxford Martin School foi fundada
em 2005. Foi possível graças à visão
e generosidade do Dr. James
Martin (1933-2013), que
estabeleceu a escola com o maior
beneficio feito para Oxford em sua
história.

Em 2004, Martin doou 60 milhões de libras esterlinas para ajudar a fundar a James Martin 21st
Century School, que em 2010 recebeu o nome de The Oxford Martin School , na Universidade de
Oxford, no que foi a maior doação individual à universidade. [8] Esta escola tem como objetivo
"formular novos conceitos, políticas e tecnologias que tornarão o futuro um lugar melhor para se
estar". [10] Em 2009, Martin prometeu mais US $ 50 milhões, se poderia ser igualado por outros
doadores. Esta condição foi cumprida em abril de 2010. [11]

https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/about/founder/
https://en.wikipedia.org/wiki/Oxford_Martin_School
https://en.wikipedia.org/wiki/James_Martin_(author)#cite_note-bbc26june-8
https://en.wikipedia.org/wiki/James_Martin_(author)#cite_note-10
https://en.wikipedia.org/wiki/James_Martin_(author)#cite_note-11


Energia e Meio Ambiente

Saúde e Medicina

Tecnologia e Sociedade

Ética e governança

Twitter

Facebook

Youtube

Flickr

LinkedIn

https://twitter.com/oxmartinschool
https://www.facebook.com/oxfordmartinschool
https://www.youtube.com/user/21school
https://www.flickr.com/photos/21c-school/
https://www.linkedin.com/company/oxford-martin-school/


Área de vídeos 

Com destaque para a palestra de maio/2018 ...

A revolução digital e a distribuição de renda com o Prof. Jeffrey D. Sachs

A revolução digital marca uma profunda transformação da sociedade, a par das grandes tecnologias de uso
geral dos últimos dois séculos: a máquina a vapor, o motor de combustão interna e a eletrificação. Cada um
reformulou a economia, a natureza do trabalho, a geografia dos assentamentos humanos e a política. Assim
também é a revolução digital remodelando a sociedade do século XXI. Professor Jeffrey D. Sachs ...



Notícias

Você pode pesquisar por todos ou dividir em assuntos que tangem pesquisas 

ou política.



Eventos



Formuladores de políticas, profissionais e líderes empresariais para explorar e abordar os desafios e as 
oportunidades mais urgentes do século XXI.

Ajudaram a desenvolver alternativas para combater a mudança climática além do Protocolo de
Kyoto; assessorou a Organização Mundial da Saúde na compreensão e combate a pandemias globais
perigosas; e contribuiu para novas regras para melhorar a estabilidade financeira global. No Reino
Unido, os acadêmicos da Oxford Martin School prestam regularmente depoimentos de especialistas para
audiências parlamentares e aconselham o Primeiro Ministro e os membros do gabinete sobre questões
estratégicas de política científica e tecnológica.

A Martin Commission for Future Generations da Escola reuniu 19 líderes globais que propuseram 15
recomendações práticas destinadas a criar um mundo mais inclusivo, equitativo e sustentável para as
gerações futuras.

https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/policy/commission/






Projetos
Complexidade Econômica : visa aplicar perspectivas e ferramentas da teoria de sistemas complexos, teoria de redes e
teoria evolutiva para aprofundar nossa compreensão dos fenômenos econômicos, incluindo crises financeiras,
crescimento econômico, desigualdade e gerenciamento de risco sistêmico. Este projeto faz parte da plataforma de
pesquisa do INET Oxford.
Previsão de crises financeiras : é um projeto científico financiado pelo FET Open Scheme da Comissão Européia para
ICT (Tecnologia da Informação e Comunicação), que visa melhorar nosso entendimento do risco sistêmico nos
mercados financeiros e, se possível, prever instabilidades financeiras globais. O objetivo do FOC é fornecer uma
abordagem inovadora, integrada e orientada para a rede para entender as crises financeiras.
Aproveitar as TIC permitiu comportamento social coletivo (ICTeCollective) : centra-se em padrões comportamentais,
dinâmicas e mecanismos de condução de estruturas sociais cujas interações são mediadas por TIC, a partir do nível
de indivíduos para o nível de grupos e sistemas sociais em larga escala. Nossa abordagem única é baseada na
experiência combinada em sistemas complexos e nas ciências sociais.
SATURN (Tecnologia adaptativa auto-organizável subjacente a redes resilientes) : é um programa de pesquisa
colaborativa com o objetivo de melhorar a resiliência da infraestrutura nacional crítica do Reino Unido (CNI). O
programa visa fornecer ferramentas e técnicas para proteger contra as vulnerabilidades de redes complexas e
sistemas de informação.

http://www.inet.ox.ac.uk/programmes/complexity
http://www.cabdyn.ox.ac.uk/complexity_FOC-II.asp
http://www.cabdyn.ox.ac.uk/complexity_ICTeCollective.asp
http://www.cabdyn.ox.ac.uk/complexity_SATURN.asp










TECHNOLOGY AT WORK v2.0 The Future Is Not What It Used to Be
Citi GPS: Global Perspectives & Solutions
2016

What New Jobs do We See Ahead? New Jobs in a New Economy
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