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INTRODUÇÃO

Cara(o) associada(o),
O ano de 2018 correspondeu a um ano de transição entre dois programas estratégicos, aquele que 

havíamos iniciado em 2015 e que foi interrompido e redefinido em função de um novo processo de 
avaliação por parte da Fundação para a Ciência e a Tecnologia a todas as Unidades de Investigação, 
que começou em finais de 2017 e cuja conclusão se prevê para 2022, e que na prática corresponde a 
um novo programa. Ora, como sabemos, boa parte da atividade desenvolvida pelo CEPESE é direta ou 
indiretamente condicionada pelo programa estratégico da sua unidade de investigação, já porque dele 
depende uma componente significativa do financiamento do Centro, já porque ajuda a credibilizar 
cientificamente aquilo que fazemos e os resultados obtidos, contribuindo assim, em simultâneo, para 
a obtenção de novos projetos e novas fontes de financiamento.

Sem rejeitar a importância e oportunidade desta avaliação, depois da contestação geral motivada 
pela forma arbitrária como decorreu a anterior, sem qualquer relação nem com a classificação quali-
tativa obtida, nem com a dimensão das unidades, ignorando por completo as regras que tinham sido 
estabelecidas, a verdade é que a demora deste novo processo nos tens levantado algumas angústias 
e interrogações. Desde logo, embora o programa proposto esteja já a ser parcialmente desenvolvido, 
desconhecemos a apreciação do painel de avaliação sobre o mesmo, isto é, podemos estar a empenhar 
tempo e recursos humanos e financeiros no desenvolvimento de atividades que a entidade financiado-
ra e avaliadora venha a julgar menos relevantes ou a necessitar de alguma reorientação. 

Obviamente, o programa atualmente em curso obedeceu a uma reflexão e ponderação por parte 
dos nossos investigadores e associados, mas como bem sabemos, se a ciência obedece a critérios rigo-
rosos e objetivos, já a avaliação da sua pertinência padece de um elevado grau de subjetividade, como 
os sucessivos concursos a projetos individuais e coletivos promovidos pela FCT têm demonstrado. 
Acresce que, concomitantemente, dessa avaliação e correspondente qualificação dependerá o mon-
tante do financiamento a ser concedido, o qual, no momento, desconhecemos em absoluto, estando 
para já, desde o ano transato, a trabalhar com a verba definida em 2015, manifestamente insuficiente. 

Torna-se, como tal, muito difícil desenvolver um plano ambicioso, sem saber com que recursos 
contar no curto, médio e longo prazo, que tempo de execução teremos, qual o grau de valoração das 
questões e temas apresentados e das atividades planeadas por parte de quem avalia e financia, num 
ambiente de crescente competitividade e fragmentação do Sistema Científico e Tecnológico Nacional 
que, se por vezes é saudavelmente desafiante, obrigando-nos a um acrescido rigor e criatividade, 
noutras ocasiões transforma-se em desgarrada concorrência pelas cada vez mais escassas fontes de 
financiamento.

Como já tivemos ocasião de referir, mesmo neste ambiente de indefinição, acreditamos ter apre-
sentado um programa cientificamente relevante e exequível, o qual, longe de ser hermético e circuns-
crito às paredes da Academia, colabora com a sociedade civil e é capaz de despertar o interesse das 
suas instituições, como, de resto, se tem vindo a provar, com a crescente procura de entidades públicas 
e privadas para o desenvolvimento de projetos que promovam a criação de conhecimento e sejam 
úteis. É essa procura, de resto, que tem permitido a diversificação de fontes de financiamento e, desta 
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forma, mesmo em períodos de maiores dificuldades, assegurar o equilíbrio financeiro do CEPESE, 
como se pode ver pelas contas apresentadas no presente Relatório.

É esta a grande marca que o CEPESE quer deixar, a marca de uma produção científica que, sem 
abandonar critérios de rigor e método, apresente uma evidente utilidade social, suscitando interesse 
e procura, que não morra nas páginas de um ignorado artigo que poucos ou nenhuns lerão, mas antes 
que seja acessível e acedida. Com maiores ou menores dificuldades, cientes dos imponderáveis e dos 
múltiplos desafios que a realidade atual nos lança, continuaremos a trilhar este caminho, com a im-
prescindível colaboração de cada um dos nossos associados.

 O PRESIDENTE DO CEPESE

 FERNANDO DE SOUSA
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I. CARACTERIZAÇÃO GERAL E ESTRUTURA ORGÂNICA

1.1. CARACTERIZAÇÃO GERAL

O CEPESE – Centro de Estudos da População, Economia e Sociedade, fundado pela Universidade do 
Porto e pela Fundação Eng. António de Almeida, é uma Instituição de Utilidade Pública (despacho 
n.º 1755/2012, de 2.8.2012) consagrada à investigação científica, de vocação interuniversitária, com 
estatutos próprios publicados nos Diários da República n.º 13 de 16.1.1990, n.º 100 de 29.4.1999 (al-
terações) e n.º 244 de 21.12.2006 (alterações), e tem por missão:

• Desenvolver investigação nas Humanidades e Ciências Sociais e promover a publicação e di-
fusão dos resultados através de livros, artigos em revistas acreditadas e plataformas digitais;

• Promover e difundir a cultura científica na sociedade portuguesa, através de ações junto de 
diferentes públicos e de projetos com vincada utilidade social, contribuindo para o desenvol-
vimento da sociedade em geral;

• Reforçar a presença da ciência e da cultura portuguesa no mundo, por meio do estabele-
cimento de relações com a comunidade científica internacional, privilegiando os países da 
Europa do Sul e os países de língua oficial portuguesa;

• Formar e apoiar jovens investigadores, nomeadamente os que se encontrem empenhados na 
preparação de teses de doutoramento.

Ao presente, o CEPESE tem 357 associados individuais, além de mais de uma dezena de sócios 
coletivos e patronos de honra. Para além dos seus próprios projetos, o CEPESE desenvolve projetos de 
investigação em colaboração com outras universidades e centros de investigação nacionais e estran-
geiros, com alguns dos quais tem protocolos de colaboração.

A sua investigação desenvolve-se nos mais diversos domínios da História e de outras disciplinas 
das Ciências Sociais e Humanas, apoiando a realização de estudos, propiciando o debate dos resul-
tados da investigação em seminários e outros encontros científicos regulares e pluridisciplinares, e 
promovendo a sua divulgação em revista própria, População e Sociedade, com 30 números já publi-
cados, nas coleções que edita – Economia e Sociedade, Os Portugueses no Mundo, Arte e Património 
e Militarium Ordinum Analecta –, em artigos noutras revistas científicas, nacionais e estrangeiras, 
em livros e em plataformas digitais.

O CEPESE dispõe de instalações próprias em edifício autónomo da Universidade do Porto, cuja 
manutenção é da responsabilidade do Centro, composto por quatro gabinetes de trabalho, duas salas de 
reuniões, duas salas para a Biblioteca, uma sala de economato e uma sala de arquivo. Dispõe ainda de 
uma ampla sala de reuniões e trabalho localizada no polo da Universidade do Porto na Rua dos Bragas 
(Faculdade de Direito). 

O CEPESE está equipado com servidores próprios, sete computadores de secretária com acesso à 
Internet de banda larga e ligados em rede, computadores portáteis para trabalho de campo, quatro im-
pressoras a laser (uma a cores), digitalizador de última geração, fotocopiadora, máquinas fotográficas 
digitais e videoprojector.
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O financiamento básico do CEPESE é assegurado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, pelos 
projetos de investigação que desenvolve, pelos apoios obtidos através do mecenato científico, regra 
geral, destinados às suas publicações e aos seminários que organiza, e pelas quotas dos associados 
coletivos e individuais.

O CEPESE dispõe de contabilidade própria, organizada por um gabinete externo de contabilida-
de e certificada por um técnico oficial de contas. As suas contas são enviadas ao Tribunal de Contas, 
de acordo com o sistema de normalização contabilística, e o seu Relatório de Atividades e Contas é 
remetido ao Governo, à Fundação para a Ciência e Tecnologia, à Fundação Eng. António de Almeida, 
à Reitoria da Universidade do Porto e a todas as entidades que concedem apoios financeiros ao CE-
PESE, além de se encontrar disponível no nosso portal, em versão digital, após a sua aprovação em 
Assembleia Geral.

O CEPESE conta com o apoio de um Secretariado Permanente especializado, composto por oito 
colaboradores, que assegura o funcionamento regular da Instituição e presta todo o apoio necessário 
aos nossos associados e investigadores, incluindo a gestão financeira do CEPESE, apoio técnico aos 
projetos, suporte informático e design editorial.

1.2. ESTRUTURA ORGÂNICA

O CEPESE, enquanto associação científica sem fins lucrativos, tem órgãos sociais próprios, a Assem-
bleia Geral, a Direção e o Conselho Fiscal. Os atuais membros dos corpos sociais foram eleitos em 
sessão da Assembleia Geral do CEPESE de 29 de março de 2019, para um mandato quadrienal que se 
estende até 2023.

ASSEMBLEIA GERAL 

A Assembleia Geral é constituída por todos os membros fundadores, membros do Patronato de Honra 
e pelos associados no gozo dos seus direitos associativos, sendo as deliberações tomadas por maioria 
absoluta de votos dos associados presentes, salvo os casos excetuados na lei e nos estatutos. A Assem-
bleia Geral é dirigida por uma mesa composta por um presidente, um vice-presidente, um secretário 
e dois suplentes.

CONSELHO FISCAL

Compete ao Conselho Fiscal examinar as contas do CEPESE e apresentar o respetivo parecer à As-
sembleia Geral. É constituído por três membros, um presidente, um relator e um vogal, além de dois 
suplentes.

DIREÇÃO

Órgão executivo do CEPESE, à Direção compete exercer todos os poderes necessários à execução das 
atividades que se enquadram nas finalidades do CEPESE. É composta por um presidente, quatro vice-
-presidentes e dois suplentes.
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COMPOSIÇÃO DOS ÓRGÃOS SOCIAIS DO CEPESE PARA O QUADRIÉNIO 2019-2023 
(APROVADA EM ASSEMBLEIA GERAL DE 29 DE MARÇO DE 2019)

ASSEMBLEIA-GERAL

Presidente – Manuel Nazareth
Vice-presidente – Manuel Teixeira
Secretário – Paulo Amorim
Suplente – Jorge Arroteia
Suplente – José Augusto de Sottomayor Pizarro

CONSELHO FISCAL

Presidente – Joaquim Brigas
Relator – Isabel Andrés Marques
Vogal – Manuel Pires Ribeiro
Suplente – António Godinho
Suplente – António Queirós

DIREÇÃO

Presidente – Fernando de Sousa
Vice-presidente – José Cruz Lopes
Vice-presidente – José Francisco Queiroz
Vice-presidente – Judite Freitas
Vice-presidente – Ortelinda Barros
Suplente – Isilda Monteiro
Suplente – Maria de Fátima Conde

1.3. UNIDADE DE INVESTIGAÇÃO CEPESE

No âmbito do seu objeto e fins, está constituída no CEPESE, desde 1996, uma Unidade de Investi-
gação da área de História, com a mesma designação, que integra o Sistema Científico e Tecnológico 
Nacional, dependente da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, cuja atividade se rege pelas 
normas estabelecidas pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, agregando mais de 
uma centena de investigadores doutorados.

CONSELHO CIENTÍFICO

Constituído por todos os associados doutorados do Centro que integram a sua Unidade de Investi-
gação, compete ao Conselho Científico pronunciar-se sobre todas as matérias de natureza científica 
que lhe sejam submetidas pela Direção, podendo ainda elaborar pareceres e recomendações por sua 
própria iniciativa. No seu âmbito funciona ainda uma Comissão de Coordenação, constituída pelo coor-
denador da Unidade de Investigação, pelos coordenadores dos Grupos de Investigação do CEPESE e 
pelos diretores da Revista População e Sociedade.
Presidente – Conceição Meireles
Vice-presidente –  Alexandra Matos Pereira
Secretária – Cristina Pimenta
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GRUPOS DE INVESTIGAÇÃO

A atividade científica do CEPESE organiza-se através de Grupos de Investigação (GI), cada um com 
coordenação e objetivos próprios, mas interdependentes. Os objetivos e atividades dos Grupos de In-
vestigação encontram-se descritos no capítulo V deste Relatório (Programa de Atividades Científicas 
para 2019):
Portugal na Europa e no Mundo: Migrações e Relações Externas (coordenação de Judite Freitas e Diogo Ferreira) 

Poderes, Elites e Relações Sociais (coordenação de Paula Pinto Costa e Ana Paiva)

Organizações, Turismo e Património (coordenação de Isabel Marques e Carlos Miguel Oliveira)

Bem-Estar, Saúde e Envelhecimento (coordenação de Henrique Vicente e Joana Sequeira)

COMISSÃO EXTERNA PERMANENTE DE ACONSELHAMENTO CIENTÍFICO

Enquanto Unidade de Investigação, o CEPESE dispõe de uma Comissão Externa Permanente de Aconse-
lhamento Científico (CEPAC). Esta Comissão tem como principal função a apreciação da atividade anual 
da Unidade e do plano de atividades para o ano seguinte, e a elaboração de um parecer com a sua análise 
e recomendações. Em finais de 2017, a CEPAC foi remodelada e é agora composta por seis professores 
doutorados de universidades estrangeiras, especialistas na avaliação de instituições científicas:
Celso Almuiña Fernández (Universidad de Valladolid, Espanha)

Flocel Sabaté i Curull (Universidad de Lleida, Espanha)

John Tribe (University of Surrey, Inglaterra)

Maurizio Vernassa (Università de Pisa, Itália)

Ramón Villares (Universidad de Santiago de Compostela, Espanha)

Ursula Hoffmann-Lange (Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Alemanha) 

1.4. SÓCIOS FUNDADORES, SÓCIOS COLETIVOS E PATRONOS DE HONRA

Criado pela Universidade do Porto e pela Fundação Eng. António de Almeida, o CEPESE, ao longo dos 
anos, testemunhando a sua inserção na sociedade portuguesa, conquistou o apoio de várias instituições 
públicas e privadas que têm aderido ao nosso projeto e contribuído, através do mecenato científico, 
para a concretização da nossa missão.

SÓCIOS FUNDADORES

Universidade do Porto | Fundação Eng. António de Almeida

SÓCIOS COLETIVOS E PATRONOS DE HONRA

Agência Abreu | Câmara Municipal de Bragança | Câmara Municipal do Porto | Douro Azul | Fundação 
Manuel António da Mota | ISCAC/CBS – Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coim-
bra / Coimbra Business School | ISLA – Instituto Politécnico de Gestão e Tecnologia | IPG – Instituto 
Politécnico da Guarda | ISMT – Instituto Superior Miguel Torga | ISVOUGA – Instituto Superior de 
Entre Douro e Vouga | Real Companhia Velha | UERJ – Universidade do Estado do Rio de Janeiro | 
Universidade Fernando Pessoa | Universidade Lusófona do Porto | Vicaima
Fernando Aguiar-Branco | Vitorino Magalhães Godinho †
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II. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

Em 2018 foram instalados aparelhos de ar condicionado em três gabinetes do CEPESE, para suprir as 
grandes amplitudes térmicas que se faziam sentir, registando-se frequentemente temperaturas supe-
riores a 35.º C no verão. Estes equipamentos, além de assegurarem maior conforto aos nossos cola-
boradores e associados, permitirão, a médio prazo, reduzir a despesa com eletricidade, especialmente 
durante o período de inverno, dada a sua maior eficiência energética face aos sistemas de aquecimento 
tradicionais, até agora utilizados. 

Houve ainda necessidade de substituir o aparelho de ar condicionado que se encontrava insta-
lado na sala do servidor do CEPESE, devido ao desgaste do equipamento existente, uma vez que, 
em ordem a assegurar a estabilidade do funcionamento do servidor, a sala deve manter-se a uma 
temperatura constante. 

Foi adquirido um novo computador desktop e monitor, para apoio ao projeto DIGIGOV – Diário do 
Governo Digital, nomeadamente, para tratamento de imagem e conversão de imagem em texto.

Ao abrigo do mesmo projeto, foram adquiridos dois novos servidores, com base numa solução de 
cluster de alta disponibilidade (Cluster Hyper-v convergente com dois nodos). Esta solução, assente 
na criação de máquinas virtuais, garante o fornecimento dos serviços do CEPESE de forma ininter-
rupta, mesmo em caso de falha de uma das máquinas, e foi criada com ligações a 10GB/s, em ordem a 
garantir a máxima performance e velocidade de acesso. Atualmente, toda a infraestrutura informática 
do CEPESE, incluindo serviços de e-mail, páginas na Internet, bases de dados e partilha de ficheiros, 
está alojada nesta solução.
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Esta solução implicou a aquisição do seguinte equipamento: dois servidores Lenovo ThinkSystem 
SR630; uma NAS Lenovo ThinkSystem SR590 com 14 discos de 12TB (Lenovo Storage D1212) e gaveta 
de expansibilidade de discos; dois switchs Lenovo RackSwitch G7052; uma UPS APC 2200VA e uma 
firewall SG125. Complementarmente, foi ainda adquirido o software StarWind Virtual SAN Standard 
Edition, para a implementação do cluster, e o software Veeam Backup & Replication 9.5., para a reali-
zação de backups.
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III. ATIVIDADE CIENTÍFICA (2018)

Como é habitual, nesta secção apenas se apresentam as atividades diretamente apoiadas, realizadas 
ou editadas pelo CEPESE ao longo do ano transato, e nas suas linhas gerais. Os artigos e publicações 
não editadas diretamente pelo CEPESE, a organização e participação em seminários promovidos por 
outras entidades, a colaboração em projetos de investigação externos ao nosso Centro e demais ati-
vidades, ainda que contando com o apoio do CEPESE, não são aqui apresentadas, pela sua extensão 
e porque delas damos conta, de forma pormenorizada, nos relatórios apresentados periodicamente 
à Fundação para a Ciência e a Tecnologia, além de disponibilizarmos a informação online, na área 
pessoal dos associados do CEPESE que integra o nosso portal na Internet.

3.1. APOIO À INVESTIGAÇÃO

DESLOCAÇÕES AO ESTRANGEIRO E NO PAÍS

Em 2018, o CEPESE continuou a apoiar as deslocações de investigadores ao estrangeiro e no País, 
nomeadamente para a apresentação de comunicações em seminários internacionais e reuniões cien-
tíficas, e para a realização de atividades de trabalho de campo, sempre integradas em projetos de 
investigação.

APOIO A INVESTIGADORES PARA A OBTENÇÃO DOS GRAUS DE DOUTORAMENTO

O CEPESE, como é prática desde a sua criação, continuou a apoiar os seus investigadores que se 
encontram a preparar teses de doutoramento, nomeadamente, através da aquisição de bibliografia, 
acesso à Biblioteca e a equipamentos, orientação científica ministrada por investigadores seniores e 
comparticipação em deslocações e noutras despesas diretamente relacionadas com os seus projetos 
de investigação. 

Neste âmbito, em 2018, o CEPESE funcionou como unidade de acolhimento de quatro bolseiros 
de doutoramento e um bolseiro de pós-doutoramento da Fundação para a Ciência e a Tecnologia. 
Acolheu ainda dois investigadores estrangeiros, um proveniente de Espanha e outro do Brasil. E con-
cedeu um total de quatro bolsas de investigação, em diversas áreas das Ciências Sociais e Humanas, 
no âmbito dos diferentes projetos de investigação que se encontram em curso.

BOLSEIROS DE DOUTORAMENTO

Joana Miguel da Costa Moreira (doutorando em História)

Leandro Filipe Ribeiro Ferreira (doutorando em História)

Miguel Pereira Aguiar (doutorando em História)

Paulo Jorge Cardoso de Sousa e Costa (doutorando em História)

BOLSEIROS DE PÓS-DOUTORAMENTO

Rita Luís Sampaio da Nóvoa (doutorada em História)
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INVESTIGADORES ESTRANGEIROS

Itziar Reguero Sanz (doutoranda em História da Imprensa, Espanha)

Wilza Betânia dos Santos (doutoranda em História, Brasil)

BOLSEIROS DE INVESTIGAÇÃO

Bruno Miguel Teixeira Bento Pires (mestre, Indústrias Criativas)

Catarina Sofia Barbosa Lameirinhas (mestre, História e Património)

Diogo Guedes Teixeira Ferreira (doutorado em História)

João António de Mendonça Vieira Lopes Tavares (licenciado em Relações Internacionais)

BIBLIOTECA E CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO

Em 2018, continuou a enriquecer-se o acervo da Biblioteca do CEPESE com revistas científicas portu-
guesas e estrangeiras no âmbito das Ciências Sociais e das Humanidades e bibliografia especializada, 
especialmente no que concerne a obras de referência e a fontes documentais que sirvam de base aos 
projetos de investigação em curso. Relembramos que a Biblioteca do CEPESE é altamente especiali-
zada, em torno das áreas das Humanidades e das Ciências Sociais que constituem o foco principal da 
sua atividade de investigação, podendo os sócios sugerir novas aquisições. A Biblioteca do CEPESE é 
de acesso livre a todos os associados e investigadores, estando os títulos que compõem o seu acervo 
catalogados digitalmente, o que permite a sua pesquisa através da página do CEPESE na Internet, 
incluindo os artigos das revistas científicas mais relevantes.

3.2. PROJETOS DE INVESTIGAÇÃO

Durante 2018, foram 21 os projetos de investigação em curso no CEPESE, diversos quer quanto aos 
temas abordados, quer no que concerne ao papel do Centro nesses mesmos projetos (como entidade 
única, principal ou participante), quer ainda no que se refere às suas fontes de financiamento, onde 
se incluem instituições nacionais (Fundação para a Ciência e a Tecnologia, Presidência do Conselho 
de Ministros, Ordem dos Contabilistas Certificados, Câmara Municipal de Bragança) e estrangeiras 
(União Europeia, Ministério da Ciência e do Ensino Superior da Polónia). Tal diversidade traduz a 
capacidade do CEPESE de captar financiamento através da apresentação de projetos de reconhecida 
excelência científica e utilidade social.
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3.2.1. PROJETOS DE INVESTIGAÇÃO INTERNACIONAIS

YOU2_TELL_EU

Este Projeto, que terminou em 2018, promoveu a preservação e transmissão das memórias dos imi-
grantes vindos da Europa de Leste, tendo como base os relatos das experiências vividas na época que 
antecedeu a queda do muro de Berlim. O projeto foi suportado em laboratórios de storytelling e ses-
sões de exibição dos vídeos aí produzidos. O CEPESE foi a instituição disseminadora do projeto em 
Portugal e participou na organização do Laboratório Europeu de Storytelling e do Evento Europeu 
de História Oral e Storytelling "You2TellEU", em conjunto com a Associazione Nazionale Comuni 
Italiani Toscana (Itália) e a St Vincent's Family Project (Reino Unido). A 9 de março de 2018, na 
Faculdade de Letras da Universidade do Porto, decorreu o seminário final do projeto, dedicado ao 
tema "Imigração na Europa Oriental e Memória Cultural", durante o qual se discutiu a identidade dos 
imigrantes e se conceptualizou a sua relação com o resto da Europa, e que contou com as interven-
ções de representantes do Alto Comissariado para as Migrações, do Secretariado da Comissão para a 
Cultura e Educação e dos Serviços de Relações Internacionais da Universidade do Porto, entre outros.

Financiamento: União Europeia (Programa Europa para os Cidadãos)

Coordenação: Paulo Faustino

Duração: 2016-2018

COHESION BUILDING OF MULTIETHNIC SOCIETIES, 10TH-21ST CENTURY

Financiado pelo Ministério da Ciência e do Ensino Superior da Polónia, através do Programa Nacio-
nal do Desenvolvimento das Humanidades, e executado pela Universidade de Wroclaw (investigador 
principal – Prof. Przemek Wiszewski), este projeto, que conta com a participação de seis investiga-
dores do CEPESE, tem como objetivo a análise dos processos de coesão social em sociedades multié-
tnicas, entre os séculos X e XXI. Para o efeito, estão a ser estudados os casos dos países envolvidos 
no projeto: Portugal, Espanha, Polónia, República Checa, Roménia, Hungria e Lituânia. Em 2018, no 
âmbito deste projeto, foram apresentadas duas comunicações em congressos internacionais (Leeds e 
Lérida) e preparado um capítulo de um livro sobre minorias étnicas e religiosas nas ordens militares 
portuguesas (séculos XII a XVI).

Financiamento: Ministério da Ciência e do Ensino Superior da Polónia e CEPESE

Coordenação (Portugal): Paula Pinto Costa

Duração: 2014-2019

3.2.2. PROJETOS DE INVESTIGAÇÃO NACIONAIS

DIGIGOV – DIÁRIO DO GOVERNO DIGITAL

Este projeto de investigação assenta na digitalização, conversão em texto e disponibilização online de 
todas as edições do jornal oficial do Estado português publicadas entre a Revolução Constitucional 
de 1820 e o fim da Monarquia Constitucional; e na análise histórico-documental desta fonte, incluin-
do estudos comparados com alguns dos principais jornais oficiais estrangeiros. Este projeto tornará 
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assim disponível uma fonte importantíssima para a história do Portugal Contemporâneo, quer pela 
diversidade dos temas que abarca, quer pela sua continuidade no tempo, quer ainda pela riqueza 
informativa dos seus conteúdos. Em 2018 concluiu-se integralmente o processo de digitalização de 
todas as edições do jornal, com recurso às coleções da biblioteca do CEPESE, da Faculdade de Le-
tras da Universidade do Porto, do Fundo Antigo da Reitoria da Universidade do Porto, da Biblioteca 
Pública Municipal do Porto, da Biblioteca Nacional de Portugal e da Biblioteca Pública e Arquivo 
Regional Luís da Silva Ribeiro (Angra do Heroísmo). O processo de conversão das imagens em texto 
foi igualmente terminado e a plataforma digital que disponibilizará a coleção ao público encontra-se 
já em fase de testes.

Financiamento: Fundação para a Ciência e a Tecnologia / Portugal 2020

Coordenação: Fernando de Sousa

Duração: 2016-2019

PRIMEIROS-MINISTROS DE PORTUGAL (1820-2019)

Tendo por objeto os Chefes de Governo de Portugal desde os inícios do regime parlamentar em Portugal, 
institucionalizado com a Revolução Liberal de 1820, este projeto dá a conhecer as suas biografias e a 
atividade que desenvolveram ao longo dos seus mandatos, acompanhadas de um estudo sobre a criação 
do cargo, competências e atribuições nos diferentes períodos históricos e caracterização socioprofis-
sional. Prevista a sua conclusão para 2017, dada a extensão dos conteúdos produzidos e o número de 
investigadores envolvidos, houve necessidade de continuar o processo de revisão dos textos. Por outro 
lado, tendo em conta o tempo decorrido desde a data inicialmente prevista para a conclusão do projeto, 
foi prolongado o período abrangido pelo estudo, de forma a incluir o primeiro-ministro atualmente em 
funções e, paralelamente, atualizar as informações relativas aos antigos primeiros-ministros ainda no 
ativo. A publicação da obra resultante do projeto está prevista para o último trimestre de 2019.

Financiamento: Presidência do Conselho de Ministros, Imprensa Nacional-Casa da Moeda e CEPESE

Coordenação: Fernando de Sousa; Conceição Meireles Pereira; Isilda Monteiro

Duração: 2014-2019

BRAGANÇA. DAS ORIGENS À REVOLUÇÃO LIBERAL DE 1820

Na sequência do Projeto Bragança na Época Contemporânea (1820-2012), desenvolvido pelo CE-
PESE e que esteve na origem de uma obra em dois volumes lançada em 2013, o presente projeto de 
investigação visa dar continuidade ao estudo e à publicação da história de Bragança, agora desde as 
suas origens pré-históricas até 1820, de forma rigorosa e crítica, procurando captar a evolução da ci-
dade no contexto nacional e ibérico. Este projeto propõe-se, assim, analisar a evolução administrativa 
e as estruturas demográficas, económicas, sociais e culturais daquela cidade, assim como a realidade 
política, o património e as transformações do espaço urbano, de forma a concluir o projeto sobre a 
História de Bragança. Em 2018 os textos produzidos foram objeto de revisão e procedeu-se à recolha 
iconográfica, tendo em vista a publicação do estudo em 2019.

Financiamento: Câmara Municipal de Bragança e CEPESE

Coordenação: Fernando de Sousa

Duração: 2016-2019
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ITRACOTUR – INICIATIVA DE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO NA PROMOÇÃO ONLINE DO TURISMO

Este Projeto, concluído em 2018, visou a recolha de informação e exploração de estratégias de negócio 
para o setor do turismo regional, focando em particular o mundo de oportunidades criadas pela web 
social e na perspetiva dos utilizadores, tendo como espaço de intervenção a Região Norte do País. Os 
seus resultados foram eminentemente práticos, designadamente, a transferência de conhecimento 
e mapeamento de um guia de boas práticas regionais de turismo; o desenvolvimento de Business 
Intelligence Strategies sobre como usar a comunicação 2.0 e 3.0 na escolha de destinos turísticos; 
e o aproveitamento das características culturais, históricas, patrimoniais e naturais da região Norte 
para a promoção do turismo. Em 2018, entre outras iniciativas, foi promovido um Webinar sobre 
transferência de conhecimento em promoção digital do turismo; teve lugar, nos dias 1 a 3 de julho, 
na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, a segunda edição da 
conferência internacional da TOCRIA – Tourism and Creative Industries Academic Association, orga-
nismo criado no âmbito deste projeto; e foi publicado o estudo Marketing e comunicação nas redes 
sociais em organizações do Turismo. O Caso do Porto e Região Norte.

Financiamento: União Europeia (Norte 2020)

Coordenação: Paulo Faustino

Duração: 2016-2018

ROTAS DA MEMÓRIA

O objetivo deste projeto é criar rotas turísticas no Norte de Portugal com base nos fluxos de emigração 
portuguesa para o Brasil de 1822 a 1949. Para isso, será feita investigação de base histórica, artística, 
cultural, sociológica, antropológica, económica e de gestão, de modo a fornecer um conjunto de fer-
ramentas de conhecimento que permita estimular, em toda a cadeia de valor do setor turístico, uma 
atitude inovadora de valorização do património, promoção, propagação e competitividade turística 
da região noroeste peninsular. Em 2018 começou a ser desenvolvido o estudo sobre as motivações 
dos turistas brasileiros que visitam Portugal e a plataforma digital onde assentará a comunicação de 
experiências de turismo de raízes para lusodescendentes.

Financiamento: CEPESE

Coordenação: Isabel Marques e Alexandra Pereira

Duração: 2015-2020

ELITES POLÍTICAS PORTUGUESAS E ELITES EMPRESARIAIS DO NORTE DE PORTUGAL

Este Projeto de Investigação tem como principal objetivo a construção de uma base de dados digital 
com a identificação das elites políticas e económicas portuguesas, a nível central e local, desde os 
primórdios do Constitucionalismo ao presente (1820-2020), nomeadamente chefes de Governo, mi-
nistros e secretários de Estado, presidentes do Parlamento, membros das várias câmaras parlamenta-
res, governadores civis e presidentes de Câmara, mas também empresários e homens de negócios do 
Norte de Portugal. Para o efeito, foi já construída uma completa base de dados onde se encontra a ser 
inserida e tratada a informação recolhida e a recolher pelos membros da equipa do Projeto. 

Financiamento: CEPESE

Coordenação: Ana Paiva e João Caetano

Duração: 2016-2020
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HISTÓRIA DA PROFISSÃO DE CONTABILISTA EM PORTUGAL

Historicamente, as funções atualmente desempenhadas pelos contabilistas certificados, da segunda 
metade do século XVIII em diante passaram a ser realizadas pelos guarda-livros, que viram reconhe-
cida a sua profissão através de legislação própria. O objetivo deste estudo consiste precisamente na 
análise do processo de profissionalização dos contabilistas que conduziu à instituição de uma profis-
são detentora de um monopólio profissional, de poderes de autorregulamentação e de reconhecimen-
to social, com destaque para a sua dimensão política, particularmente importante num contexto em 
que um monopólio profissional depende do aval do Estado, bem como o papel assumido pelos grupos 
de praticantes organizados em associações e em particular pelos seus representantes institucionais. 
Em meados de 2018, o estudo resultante do projeto foi entregue à Ordem dos Contabilistas Certifica-
dos, aguardando-se a sua publicação.

Financiamento: Ordem dos Contabilistas Certificados e CEPESE

Coordenação: Fernando de Sousa e Paula Coelho

Duração: 2016-2018

HISTÓRIA DA CONTABILIDADE EM PORTUGAL

A história da Contabilidade em Portugal, independentemente da validade e utilidade dos estudos pu-
blicados até ao momento, continua por fazer. Realizado em parceria com a Ordem dos Contabilistas 
Certificados, este projeto tem assim por objetivo fazer uma análise científica da evolução histórica 
da Contabilidade em Portugal, desde a fundação de Portugal no século XII ao presente, abrangendo 
as diferentes dimensões da Contabilidade, incluindo as práticas contabilísticas, conceitos teóricos, 
envolvente institucional e principais atores que fizeram e fazem parte da prática e da ciência conta-
bilística. Em meados de 2018, o estudo resultante do projeto foi entregue à Ordem dos Contabilistas 
Certificados, aguardando-se ainda a sua publicação.

Financiamento: Ordem dos Contabilistas Certificados e CEPESE

Coordenação: António Castro Henriques, Maria de Fátima Brandão,

Fernando de Sousa, João Carvalho e Amélia Silva

Duração: 2016-2018

TRATAMENTO ARQUIVÍSTICO DO ACERVO DOCUMENTAL DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO PORTO 

Este projeto tem como objetivo o tratamento arquivístico dos fundos documentais da Santa Casa da 
Misericórdia do Porto, que inclui o reacondicionamento e higienização do acervo; a avaliação das 
massas documentais acumuladas através da inventariação das unidades de instalação, nomeadamen-
te através da criação de uma base de dados, dada a inexistência de qualquer instrumento de descrição 
documental; a elaboração de um estudo orgânico-funcional que reflita todo o percurso orgânico das 
instituições intervencionadas para que seja possível identificar os seus objetivos e as suas funções ao 
longo do tempo; e a criação de documentos orientadores, nomeadamente, um quadro de classificação 
documental, transversal a todas as Instituições, e uma tabela de seleção que determine os prazos de 
conservação dos documentos. 

Financiamento: Santa Casa da Misericórdia do Porto

Coordenação: Fernando de Sousa

Duração: 2017-2020
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PROCESSOS DE AQUISIÇÃO, ALTERAÇÃO OU EXTINÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA DE ASSOCIAÇÕES 

Este projeto, de âmbito arquivístico e documental, concluído em 2018, procedeu à descrição deta-
lhada dos “Processos de aquisição, alteração ou extinção de personalidade jurídica de associações”, 
uma série documental proveniente dos extintos Governos Civis, atualmente sob a tutela da Secretaria 
Geral do Ministério da Administração Interna. Foi ainda intervencionada uma base de dados com 
vista à emissão de certidões online com valor probatório e desenvolvidas ações de formação de re-
cursos humanos diretamente ligados à emissão dessas certidões. Finalmente, o projeto contemplou a 
identificação, acondicionamento e incorporação dos fundos documentais à guarda da SGMAI, que se 
destinam a ser incorporados nos devidos serviços integradores.

Financiamento: Ministério da Administração Interna

Coordenação: Fernando de Sousa

Duração: 2017-2018

OS GOVERNADORES CIVIS DE BRAGANÇA (1835-2011)

Realizado na sequência de um trabalho anterior, o presente Projeto propôs-se rever, completar e au-
mentar de forma significativa as biografias dos Governadores Civis do Distrito de Bragança desde a 
sua criação em 1835 à sua extinção em 2011, apreender a sua ação à frente do Distrito como represen-
tante do Governo de Lisboa e traçar a evolução das suas funções, de acordo com o quadro normativo 
em vigor em cada momento. Foi ainda estudada a evolução dos distritos em Portugal em geral e do 
distrito de Bragança em particular. O estudo resultante deste projeto, concluído e entregue em 2018, 
aguarda publicação pela Câmara Municipal de Bragança.

Financiamento: Câmara Municipal de Bragança e CEPESE

Coordenação: Fernando de Sousa

Duração: 2016-2018

HISTÓRIA DAS FRANCISCANAS MISSIONÁRIAS DE NOSSA SENHORA EM PORTUGAL

Este projeto procura traçar a história das Franciscanas Missionárias de Nossa Senhora, ou Francis-
canas de Calais, em Portugal, integrando, sempre que possível, a descrição e compreensão dos acon-
tecimentos no contexto mais amplo da história da Congregação em geral, assim como da História de 
Portugal, e apreender as fases da sua evolução. Serão tratados aspetos como a tentativa do estabeleci-
mento da Congregação em Lisboa (1868-1875); a sua instalação definitiva no Norte de Portugal e sua 
expansão e consolidação (1875-1910); a dramática experiência vivida com a I República (1910-1926); 
o ressurgimento, expansão e renovação do Instituto em Portugal (1927-1974); o processo de autono-
mização da Província Portuguesa e o aprofundamento da espiritualidade franciscana (1974-1992); e a 
sua evolução nos últimos 25 anos, durante os quais a Instituição reforçou a sua vocação missionária e 
desenvolveu uma grande abertura à colaboração dos leigos.

Financiamento: Franciscanas Missionárias de Nossa Senhora

Coordenação: Fernando de Sousa

Duração: 2018-2019
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HISTÓRIA DA ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE DE SANTA MARIA

A Escola Superior de Saúde de Santa Maria, propriedade da Província Portuguesa das Franciscanas 
Missionárias de Nossa Senhora, é herdeira direta da Escola de Enfermagem das Irmãs Franciscanas 
de Calais, criada em 1949 como resposta à necessidade de aperfeiçoamento da formação quase exclu-
sivamente prática até aí ministrada às irmãs enfermeiras que, no Hospital de Santa Maria, no Porto, 
se dedicavam ao cuidado dos doentes e necessitados, embora sem reconhecimento profissional. O 
presente projeto procura traçar esta história, abordando questões como a institucionalização acadé-
mica da Escola, em 1952; a dotação de edifício próprio, nos anexos do Hospital de Santa Maria, em 
1960; o processo de autonomização da Escola em relação ao Hospital nas décadas seguintes; a criação 
do primeiro curso superior de enfermagem, em 1991; e as transformações sofridas nas últimas duas 
décadas, nomeadamente, a criação de novas licenciaturas e pós-graduações na área da Saúde.

Financiamento: Franciscanas Missionárias de Nossa Senhora

Coordenação: Fernando de Sousa

Duração: 2018-2020

DICIONÁRIO DE CIÊNCIA POLÍTICA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Na sequência de um trabalho anteriormente desenvolvido pelo CEPESE, este projeto pretende im-
primir uma nova dinâmica a este importante instrumento de consulta. Neste sentido, procurar-se-á 
rever e atualizar as entradas já produzidas, introduzir novos termos e alargar o seu âmbito à Ciência 
Política, uma área específica do conhecimento, mas conexa com as Relações Internacionais. Para tal, 
foi constituída uma numerosa equipa interdisciplinar, com investigadores da área das Relações Inter-
nacionais e da Ciência Política, mas também da História, Sociologia, Direito, Economia e Geografia.

Financiamento: Fundação Ensino e Cultura Fernando Pessoa / CEPESE

Coordenação: Judite de Freitas e Diogo Ferreira

Duração: 2018-2020

EMIGRAÇÃO PORTUGUESA: HISTÓRIA E ATUALIDADE 

O presente projeto visa dar continuidade do estudo das grandes migrações internacionais que ocor-
reram entre a Europa do Sul e a América do Sul desde o século XIX até aos nossos dias, com especial 
incidência nas migrações entre Portugal e Brasil. Neste sentido, entre os seus objetivos, procura re-
forçar a Rede Internacional de Investigação REMESSAS – Rede de Estudos das Migrações entre a 
Europa do Sul e a América do Sul, criada pelo CEPESE; produzir novos estudos sobre esta temática 
(artigos em revistas científicas, livros, teses de mestrado e doutoramento, working papers e comu-
nicações em Seminários); alargar a base de dados sobre emigrantes portugueses saídos para o Brasil 
a outras regiões de Portugal; e realizar seminários internacionais sobre esta questão, de forma a 
fomentar a produção de estudos inovadores, divulgar o conhecimento produzido e agregar novos 
investigadores.

Financiamento: CEPESE

Coordenação: Diogo Ferreira e Ricardo Rocha

Duração: 2018-2021
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CPLP: ESTADO DE DIREITO, DIREITOS HUMANOS E DEMOCRACIA

Este projeto tem por objetivo estudar as dimensões reais de evolução do acerto político-diplomático 
inter-estados no âmbito da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, mormente no âmbito da 
atividade do Comité de Concertação Permanente, em três principais vertentes correlacionadas: a pro-
moção do Estado de Direito, a dinâmica das Instituições Nacionais de Direitos Humanos da CPLP 
e o desenvolvimento e a promoção dos mecanismos democráticos (sistemas eleitorais, pluralismo 
partidário, participação política, etc.). Além da submissão de diversos artigos científicos, em 2018 foi 
preparado um Seminário Internacional, a realizar em 2019.

Financiamento: Fundação Ensino e Cultura Fernando Pessoa / CEPESE

Coordenação: João Casqueira e Judite de Freitas

Duração: 2018-2020

A TRANSNACIONALIZAÇÃO DOS PARTIDOS POLÍTICOS. A INSERÇÃO PORTUGUESA NAS FAMÍLIAS POLÍTICAS E 

“PARTIDOS POLÍTICOS EUROPEUS”

Este projeto visa investigar o processo de transnacionalização da política partidária europeia, par-
tindo da inscrição das principais forças políticas nacionais nesse movimento. Far-se-á uma análise 
diacrónica, mas que desembocará na transnacionalização dos partidos políticos ao presente, focada 
em particular no Parlamento Europeu e na possível extensão à influência na tomada de decisão no 
Conselho Europeu e no Conselho de Ministros da União Europeia. Em 2018 tiveram inícios os traba-
lhos de investigação e foi preparado um Seminário Internacional, a realizar em 2019, sobre as eleições 
ao Parlamento Europeu.

Financiamento: Fundação Ensino e Cultura Fernando Pessoa / CEPESE

Coordenação: Cláudia Ramos

Duração: 2018-2022

OBSERVATÓRIO ECONÓMICO E SOCIAL – OESE

Este projeto visa a criação de um observatório digital para o conhecimento das dinâmicas económicas, 
empresariais e sociais de diferentes municípios, através da caracterização das comunidades empresa-
riais locais, dos contextos que afetam as organizações e da análise dos fatores diferenciadores favore-
cedores da competitividade. Pretende-se, assim, constituir um instrumento de apoio à definição e im-
plementação de políticas locais, nomeadamente junto das autarquias, e da adaptação da oferta local/
regional de formação. Numa primeira fase, o projeto irá centrar-se no município de Vila Nova de Gaia. 
Em 2018, o sítio na Internet começou a ser preparado para albergar toda a informação que compõe a 
base de dados da atividade empresarial do município de Vila Nova de Gaia entre 2006 e 2017.

Financiamento: Grupo COFAC

Coordenação: Carlos Miguel Oliveira e António Godinho

Duração: 2018-2022
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REDES SOCIAIS PESSOAIS DE IDOSOS PORTUGUESES

Este projeto tem por objetivo geral descrever e tipificar (criação de tipologias) as redes sociais pes-
soais dos idosos portugueses quanto às suas características estruturais, funcionais e de satisfação, 
analisando intercessões com variáveis demográficas, familiares, relacionais, socioprofissionais, psi-
cológicas, de saúde e participação social. Integra diversos estudos seccionais, utilizando metodolo-
gias quantitativas e de análise de redes sociais (análises de rede ego-centradas). Para atingir os ob-
jetivos delineados, foi elaborado um protocolo de recolha de dados e publicados diversos trabalhos 
de investigação.

Financiamento: ISMT e CEPESE

Coordenação: Sónia Guadalupe

Duração: 2015-2019

AVALIAÇÃO E INTERVENÇÃO EM FAMÍLIAS EM RISCO

Este projeto tem por objetivos a tradução, adaptação e validação de instrumentos de avaliação do 
funcionamento familiar; a caracterização do funcionamento familiar redundante de famílias em si-
tuações consideradas de risco; a identificação dos fatores de risco de violência intrafamiliar e maus-
-tratos; a verificação da hipótese segundo a qual a existência de carências económicas dos cuidadores 
contribui para aumentar a probabilidade de abuso financeiro e psicológico, e agravamento da saúde 
das crianças e dos idosos; a avaliação do papel da questão de género enquanto fator de risco de maus-
-tratos no contexto da violência intrafamiliar; a análise da relação entre o funcionamento familiar, a 
tipologia estrutural da família com o papel, funções e estatuto da vítima e agressor; e o desenvolvi-
mento de abordagens terapêuticas experimentais que permitam prevenir e intervir na violência fa-
miliar. Foram já traduzidos e adaptados os instrumentos FACES IV e Self Report Family Inventory; 
submetidos diversos artigos científicos, finalizadas várias dissertações de mestrado e publicado um 
livro de atas.

Financiamento: ISMT e CEPESE

Coordenação: Joana Sequeira

Duração: 2015-2019

MOVIMENTOS CONTESTATÁRIOS NO SERVIÇO SOCIAL IBÉRICO E NORTE-AMERICANO (1960-1980) 

Este projeto visa a compreensão dos movimentos contestatários na Europa Ibérica e na América do 
Norte expressos no Serviço Social Crítico e Serviço Social Radical, no lapso temporal das décadas de 
1960-1980, considerando seus antecedentes, expressões, desdobramentos e a relação com o Movi-
mento de Reconceituação do Serviço Social na América Latina.

Financiamento: CEPESE

Coordenação: Alcina Martins

Duração: 2018-2020



CEPESE — Centro de Estudos da População, Economia e Sociedade

  22

3.3. PUBLICAÇÕES

REVISTA POPULAÇÃO E SOCIEDADE

Diretora: Isilda Monteiro | Subdiretor: Diogo Ferreira

A Revista População e Sociedade, de periodicidade semestral e exclusi-
vamente digital, destina-se à divulgação de trabalhos de investigação iné-
ditos, da autoria de investigadores do CEPESE, mas também de autores 
externos, nacionais e estrangeiros. Cada edição contempla duas secções 
distintas: um dossier temático, que procura contribuir para o aprofunda-
mento do tópico selecionado para cada edição; e a Varia, constituída por 
artigos sobre matérias diversificadas. A População e Sociedade obedece 
aos parâmetros internacionalmente estabelecidos para as publicações 
científicas, com destaque para o sistema de arbitragem científica, com 
double-blind peer review sob estrito regime de anonimato, e a existência 
de uma comissão editorial e de uma comissão consultiva. Integra o Latin-
dex – Sistema de Informação para Revistas Científicas da América Latina, 
Caraíbas, Espanha e Portugal, e o ERIH Plus – European Reference Index 
for the Humanities and Social Sciences, estando neste momento a prepa-
rar-se a sua indexação nas plataformas SciELO e SCOPUS. As edições da 
Revista encontram-se disponíveis em www.cepese.pt/revista.

POPULAÇÃO E SOCIEDADE N.º 29 

AS ELITES NA ÉPOCA CONTEMPORÂNEA

 A revista População e Sociedade, no seu primeiro número semestral de 
2018, apresenta um dossier temático sob o título “As Elites na Época 
Contemporânea”, coordenado por Ana Paiva, investigadora do CEPESE. 
O dossier contempla quatro estudos em torno desta questão: “Simão da 
Silva Ferraz de Lima e Castro (barão de Rendufe). Atividade política e 
diplomática, 1821-1848”, por Carlos Alberto Damas; “E/imigrantes do 
Norte de Portugal no Brasil na primeira metade do século XIX. De caixei-
ros a comendadores”, por Paulo Amorim; “Elites e poder local no Portu-
gal Contemporâneo: o caso dos presidentes da Câmara Municipal de Vila 
Nova de Gaia na I República (1910-1926)”, por Ricardo Rocha; e “Who 
are they? The Parliamentary deputies in Portugal, 11th-13th legislatures. 
Social and political outline”, por Judite Gonçalves de Freitas e Aristotelis 
Pittaris. A secção Varia apresenta um artigo sobre “História económico-
-social de Angola: do período pré-colonial à independência”, por Luís 
Pacheco, Paulo Costa e Fernando Oliveira Tavares.
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POPULAÇÃO E SOCIEDADE N.º 30

CONTRIBUTOS PARA A HISTÓRIA DA CONTABILIDADE EM PORTUGAL

 O segundo número semestral de 2018 da revista População e Sociedade 
apresenta um dossier temático intitulado “Contributos para a História da 
Contabilidade em Portugal”, com cinco estudos sobre uma problemática 
que, independentemente da validade e utilidade dos estudos publicados 
até ao momento, deve continuar a ser trabalhada. São abordadas ques-
tões como a introdução e difusão da palavra Contabilidade em Portugal, 
o Livro de Razão dos Contratadores do Tabaco, as Associações Profissio-
nais de Contabilistas, a História do Sistema de Informação Contabilística 
duma autoridade portuária portuguesa e o impacto da adoção do Sistema 
de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas no Ensi-
no Superior português. A secção Varia é composta por dois estudos, um 
sobre D. Pedro I e a sua relação política com as Ordens Militares Hispâ-
nicas e outro sobre a passagem da freira Filipa Moniz, mulher de Cristó-
vão Colombo, pelo Mosteiro de Santos. Este número contém ainda uma 
recensão crítica à obra As Décadas de Ceuta (1385-1460), coordenada por 
Maria Helena da Cruz Coelho e Armando Luís de Carvalho Homem. 

MILITARIUM ORDINUM ANALECTA N.º 18 

LIVRO DAS REGRAS E DEFINIÇÕES DA ORDEM DE CRISTO

Joana Lencart (Estudo introdutório e Transcrição)

Na Militarium Ordinum Analecta têm sido publicadas fontes documen-
tais do maior interesse para o estudo das Ordens Religioso-Militares pre-
sentes em Portugal. O volume 18 da coleção é integralmente dedicado à 
publicação do Livro da Regra e Definições da Ordem de Cristo por Fr. 
Pedro Álvares Seco, precedido de um estudo sobre o seu autor e sobre a 
obra em si mesma. Trata-se de um livro manuscrito que se encontra na 
Biblioteca Nacional de Espanha e que terá sido feito sob a orientação de 
Pedro Álvares Seco. Em circunstâncias pouco claras, o manuscrito terá 
sido levado de Portugal, onde foi redigido, para Espanha, aí se encon-
trando na atualidade. A introdução contextualiza este livro desconhecido 
na ampla obra de Pedro Álvares Seco, oriundo de uma família com liga-
ções à Corte, homem letrado e membro professo da Ordem de Cristo.
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HÁ CEM ANOS – A REPÚBLICA

Vitorino Magalhães Godinho

No ensaio Há Cem Anos – A República, Vitorino Magalhães Godinho 
apresenta uma lúcida reflexão sobre a República em Portugal desde a sua 
implantação em 1910, interrogando-se sobre as suas origens e fornecen-
do uma leitura explicativa para o afundamento da Primeira República 
(1910-1926), evolução e extinção do Estado Novo (1926-1974) e para a 
génese da Terceira República com a Revolução Militar de 1974, analisan-
do as vicissitudes por que passou a Democracia em Portugal até 2010. 
Trata-se de um dos derradeiros trabalhos, até agora inédito, de Vitorino 
Magalhães Godinho, um dos mais notáveis, influentes e profícuos histo-
riadores do século XX português, que o redigiu por ocasião do centenário 
da República. Este volume conta ainda com os testemunhos de uma das 
suas filhas, Teresa Magalhães Godinho, e dos professores David Justino 
e Fernando de Sousa, e uma síntese biobibliográfica, por Diogo Ferrei-
ra e Ricardo Rocha, textos que, no seu conjunto, ajudam a conhecer e 
compreender melhor a figura de Vitorino Magalhães Godinho, no ano do 
centenário do seu nascimento.

CEPESE. 25 ANOS

AAVV

O livro comemorativo dos 25 anos do CEPESE apresenta as origens do 
Centro, o processo de criação e a sua evolução ao longo do último quar-
to de século, nomeadamente o seu paulatino crescimento e posterior 
afirmação no âmbito das Ciências Sociais e Humanidades em geral e da 
História em particular. A atividade científica mais relevante, os princi-
pais projetos que desenvolveu, as obras que publicou, os seminários que 
promoveu e a sua internacionalização, eis alguns dos aspetos abordados 
nesta obra, onde se faz ainda uma breve caracterização do Centro ao pre-
sente e se lançam pistas para a sua estratégia de futuro. Esta edição con-
tou com o apoio da Universidade do Porto, da Fundação Eng. António de 
Almeida e da Fundação Calouste Gulbenkian.
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A CASA DO TERREIRO (VOLUME III)

Francisco Queiroz

A família Silva Ataíde da Costa deixou-nos o principal solar setecentista 
de Leiria e ainda um terreiro, o qual viria a polarizar as casas de elite da 
cidade. Neste terceiro de três volumes sobre a Casa do Terreiro, é analisada 
a história da família ao longo do século XIX, contemplando as alianças por 
casamento e as relações de negócios ou amizade. É também descrito o lon-
go processo de construção do solar do Terreiro, com ênfase nas caracterís-
ticas arquitetónicas e decorativas mais interessantes que nele subsistem. 
Um capítulo final, em formato digital, incide na questão das propriedades 
da família. Embora possuindo forte caráter genealógico, o conteúdo deste 
volume alarga-se a abordagens que se prendem com a arte, modos de vida, 
relações de parentesco, gestão de bens imóveis, questões judiciais, biogra-
fias e histórias curiosas, entre muitos outros aspetos que fazem dele um vo-
lume de consulta obrigatória sobre a História de Leiria na época em causa.

3.4. OUTRAS ATIVIDADES E INFORMAÇÕES

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O CEPESE E A RED ARCA COMUNIS

O CEPESE e a RED ARCA COMUNIS, rede de projetos de investigação 
sobre História do Tesouro e tributação hispânica (séculos XIII e XVIII) e 
suas relações com outros modelos europeus, assinaram um protocolo de 
colaboração, em março de 2018, com o objetivo de promover a colabora-
ção técnica e científica, tendo em vista a realização conjunta de projetos 
de investigação e outras atividades científicas. No âmbito deste protocolo, 
foi já realizado, nos dias 12 e 13 de novembro, o Seminário Internacional 
"Castilha e Portugal. Fontes para uma Historia Comparada dos seus Sis-
temas Financeiros, Económicos e Fiscais (séculos XIII-XV). O encontro 
teve lugar nas instalações do CEPESE e contou com catorze comunica-
ções, apresentadas por investigadores portugueses e espanhóis.

SEMANA DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA 2018

Entre os dias 19 e 24 de novembro de 2018, no âmbito da Semana da 
Ciência e da Tecnologia, uma iniciativa do Programa Ciência Viva pro-
movida pela Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, o 
CEPESE acolheu grupos de alunos universitários interessados em conhe-
cer a atividade desenvolvida por um centro de investigação em Ciências 
Sociais e Humanas, numa ação que procurou, desta forma, sensibilizar os 
mais jovens para o mundo da investigação. Além de terem sido promo-
vidos workshops dedicados às metodologias da investigação em Ciências 
Sociais e Humanas, foram oferecidas a todos os participantes publicações 
editadas pelo nosso Centro. 
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BASE DE DADOS A CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO E A CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO URBANO DA CIDADE (1820-1865)

Esta base de dados resulta do projeto com o mesmo nome, desenvolvido ao abrigo do protocolo de 
colaboração celebrado entre o Município do Porto e o CEPESE. A base apresenta um corpus docu-
mental sobre o urbanismo do Porto Contemporâneo, desde a Revolução Liberal de 1820 ao término 
do mandato do Conde de Lagoaça como presidente da edilidade portuense, em 1865. Trata-se, funda-
mentalmente, de uma compilação dos dados referentes ao modo como a Câmara Municipal do Porto 
foi construindo a cidade, nos seus aspetos urbanos, não apenas na vertente urbanística em sentido 
estrito, mas incluindo também questões de salubridade, embelezamento e progresso civilizacional, a 
partir das atas das vereações do período referido, coligindo as ações, iniciativas, questões, discussões, 
pareceres, hesitações e dificuldades sentidas, no que diz respeito ao modo como a Municipalidade 
portuense foi configurando a cidade, na parte que lhe competia, entre 1820 e 1865. A base de dados 
está disponível na secção correspondente, no sítio do CEPESE na Internet (www.cepese.pt/portal/pt/
bases-de-dados/espaco-urbano).
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17•56 MUSEU DA I DEMARCAÇÃO

Uma equipa de investigadores do CEPESE foi responsável pela consultoria científica e produção dos 
textos de um dos mais recentes espaços museológicos do Grande Porto, o 17•56 Museu da I Demarca-
ção, instalado na zona histórica de Vila Nova de Gaia. O Museu dá a conhecer a história da Companhia 
Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro (Real Companhia Velha), uma das mais antigas empre-
sas portuguesas, fundada em 1756 e desde então a funcionar ininterruptamente, e que é indissociável 
do processo de demarcação do Alto Douro, a mais antiga região vinícola demarcada do mundo. Neste 
espaço, inaugurado em setembro de 2018, é possível observar, entre muitas outras peças de inegável 
valor histórico-cultural, o alvará de fundação da empresa e a sua ação n.º 1, o mapa de demarcação 
do Alto Douro e um marco de feitoria de 1758. O Museu acompanha a história da Real Companhia 
Velha ao longo dos últimos 160 anos, não só através dos objetos expostos, mas também de registos de 
vídeo, cronologias e mapas interativos. Além de supervisionar todo o processo de conceção do Museu 
desde o seu início, incluindo a elaboração da memória descritiva, a seleção de peças e a produção dos 
conteúdos explicativos que as acompanham, a equipa do CEPESE, constituída por Ricardo Rocha, 
Diogo Ferreira e Paulo Amorim, ministrou diversas ações de formação aos colaboradores deste espa-
ço, sobre a história da empresa e da região demarcada.
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WORKSHOP FOTOGRAFIAS EM ARQUIVOS PESSOAIS 

- A IMPORTÂNCIA DO CONTEXTO E OS DESAFIOS DAS REDES SOCIAIS

Ministrado por Anna Carla Mariz, professora da Universidade Federal do Estado do Rio de Janei-
ro (UNIRIO) e especialista em Ciências da Informação, este workshop, realizado em julho, nas ins-
talações do CEPESE, focou-se na importância do documento fotográfico como parte dos arquivos 
pessoais, questão especialmente relevante e atual, tendo em conta o acesso crescente dos indivíduos 
a meios de produção de fotografia. Entre outros aspetos, abordou-se o documento fotográfico em 
contexto arquivístico, o conceito de organicidade e a sua importância no tratamento dos acervos foto-
gráficos, a inserção das fotografias na gestão de documentos das instituições, as funções da fotografia 
na construção da memória e o processo de democratização da fotografia. Foram ainda apresentados 
os resultados parciais de uma pesquisa sobre os documentos fotográficos nas redes sociais, a forma 
como as pessoas estão a lidar com a guarda deste tipo documental e recuperação de fotografias a partir 
de publicações em linha.
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IV. RELATÓRIO DE CONTAS (2018)

4.1. RELATÓRIO DE CONTAS

Após elaborar a contabilidade referente ao Exercício de 2018 e de harmonia com os princípios con-
tabilísticos e disposições previstas no SNC – Sistema de Normalização Contabilística, de acordo com 
o Código de contas para as entidades ESNL – Entidades do Sector Não Lucrativo, bem como toda a 
componente fiscal em vigor, apresentamos o seguinte relatório de contas.

1. CAIXA (11)

O saldo desta conta, 492,46€, destina-se ao pagamento despesas de pequeno valor.

2. BANCOS (12/13)

A conta bancária está devidamente conciliada com os extratos bancários e justificada com documen-
tos de suporte adequados. Saldo da conta depósitos à ordem no valor total de 539.722.92€ e Depó-
sitos a prazo no valor de 45.695,12€

3. ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS (24)

Apresenta um saldo credor de 35.004.30€, que diz respeito às seguintes rubricas, a pagar/receber 
durante o mês de janeiro de 2019:

DESCRIÇÃO VALOR A PAGAR VALOR A RECEBER

IRS – Trabalho Dependente 1.485,00 €

IRS – Trabalho Independente 30.706,08 €

Segurança Social 2.848,16 €

IR – Retenção na Fonte (Bancária)           6,52€

4. REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR EM 2019 (2722)

Apresenta um saldo credor de 18.976,43 €, que diz respeito à previsão de Férias/Subs.Férias, que 
vão ser pagas em 2019, mas que dizem respeito a um gasto de 2018.

5. CONSULTORES E ASSESSORES E INTERMEDIÁRIOS (27821)

Esta conta releva o valor a pagar a consultores e assessores e apresenta um saldo credor de 4.560,93€, 
e apresenta um saldo devedor (despesas a lançar em 2019), no valor de 10.850,65€, que perfaz um 
saldo devedor de 6.289,72€.

6. OUTROS DEVEDORES E CREDORES (2783/2784/2788/2789)

Esta conta tem a receber de projetos o valor de 284.486,88€, de estágios do “IEFP” o valor de 
4.125,86 €, e de apoios o valor de 162.179,22€, e tem outros devedores e credores o valor devedor 
de 1.960,11€, que perfaz o saldo devedor de 452.752,07€.
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7. DIFERIMENTOS (28)

Esta conta apresenta um saldo credor de 375.262,74€, os quais dizem respeito à verba dos Projetos 
/ Estágios do IEFP não liquidados até à data (2019). 

8. ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS (43)

No exercício de 2018 verificou-se um investimento de Ativos Fixos Tangíveis de 77.710,43€
• Máq. Aparelhos... 3.782,25€
• Computadores/Servidores e Outros… 73.928,18€

9. ATIVOS FIXOS INTANGÍVEIS (44)

No exercício de 2018 não se efetuou investimentos em Ativos Fixos Intangíveis.

GASTOS

10. FORNEC. E SERVIÇOS EXTERNOS (62)

Estão distribuídos da seguinte forma:

DESCRIÇÃO VALOR

• Trabalhos especializados

• Honorários

• Conservação e Reparação

• Ferramentas e utensílios

• Livros e docum. técnica

• Material de Escritório

• Eletricidade

• Água

• Rendas e Alugueres

• Comunicação

• Seguros

• Limpeza, Higiene e conforto

• Outros Serviços

144.200,36 €

292.984,97 €

2.334,03 €

455,10 €

3.921,84 €

4.095,29 €

6.715,62 €

327,76 €

5.516,55 €

6.821,37 €

1.566,00 €

448,25 €

64.446,61 €

 533.833,75 €
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11. GASTOS COM O PESSOAL (63)

Estão distribuídos da seguinte forma:       

DESCRIÇÃO VALOR

• Remuneração do Pessoal

• Subsídios de Férias

• Subsídio de Alimentação

• Subsídio de Natal

• Investigadores

• Estágios IEFP

• Estágios CEPESE

• Indemnizações

• Encargos s/remunerações

• Seguros acidentes de trabalho

• Outros custos c/Pessoal (cursos/Bolsas)

96.667,52 €

15.184,43 €

7.621,49 €

7.470,64 €

238.258,93 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

27.722,35 €

1.697,09 €

47.158,09 €

 441.780,54 €

12. AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO (64)

No valor total de 41.892,57 €

13. OUTROS GASTOS E PERDAS (68)

Esta conta apresenta um saldo de 13.241,01 €

14. OUTROS GASTOS E PERDAS FINANCEIRAS (69)

Esta conta apresenta um saldo total de 0,03€, os quais dizem respeito a encargos bancários e juros 
de mora.

PROVEITOS

15. PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS (72)

Montante de apoios a Projetos de Investigação/Quotas, no valor total de 945.916,85 €.

16. SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO (75)

Montante dos Subsídios recebidos do estado e de outras entidades públicas e privadas,
Donativos, no valor total de 262.082,81 €.
      
17. OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS (78)

Esta conta apresenta um saldo de 0,80 €
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18. RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (818)

Valor positivo (lucro) de 9.845,68 €

Porto, 22 de março de 2019

A Técnica de Contas
Emília Araújo

4.2. BALANCETE DO RAZÃO_APURAMENTO 2018

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS RELATIVA AO RELATÓRIO E CONTAS

A Direção propõe que o Resultado Líquido do Exercício de 2018, no montante de 9.845,68 €, seja 
levado a Outras Reservas (proposta aprovada por unanimidade na Assembleia Geral de 29 de março 
de 2019).

VALORES EM EUROS
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V. PLANO DE ATIVIDADES PARA 2019

O Programa Estratégico do CEPESE apresentado à FCT e que, por razões óbvias, define a maior parte 
do plano de atividades do nosso Centro, teve início em 2018 e deverá prolongar-se até 2022. Em 
conformidade com esse Programa, o nosso plano de atividades para 2019 continuará a procurar 
contribuir para o estudo e compreensão da sociedade portuguesa em múltiplas vertentes e diferen-
tes cronologias – evolução histórica, caracterização presente e desafios futuros – numa dinâmica 
sincrónica/diacrónica. Tendo como área científica principal a História, recebe contributos de outras 
Ciências Humanas e Sociais, de forma a conferir à investigação produzida uma leitura mais ampla 
e uma dimensão comparativa, na dupla perspetiva, cronológica e temática. Compreende assim um 
conjunto relativamente diversificado de temas, agrupados em quatro grupos de investigação: Por-
tugal na Europa e no Mundo: Migrações e Relações Externas; Poderes, Elites e Relações Sociais; 
Organizações, Turismo e Património; Bem-Estar, Saúde e Envelhecimento.

Entre as principais questões a estudar, sobressaem a emigração entre a Europa Meridional e a 
América do Sul nos séculos XIX e XX; as relações externas de Portugal desde 1820 até ao presente; 
as elites políticas e económicas portuguesas; os poderes e relações sociais na Idade Média e Renas-
cimento (ordens militares, aristocracia e sociedades políticas); a história da contabilidade em Por-
tugal das origens ao presente; o associativismo no Portugal Contemporâneo; o fenómeno turístico 
em Portugal numa perspetiva interdisciplinar (histórica, cultural, social, económica e de gestão); as 
empresas e dinâmicas empresariais numa lógica local/municipal (variáveis de contexto e fatores de 
competitividade); e os grupos especialmente vulneráveis da população portuguesa (envelhecimento 
e saúde mental).

Procurando contribuir para o avanço do conhecimento científico dentro de cada área abordada, 
continuarão a ser promovidas as iniciativas e veículos habituais, com especial relevância para pu-
blicação dos resultados da investigação em livros e artigos científicos, a organização de seminários, 
ações de formação e workshops, a supervisão de teses de mestrado e doutoramento e, no âmbito 
das Humanidades Digitais, as publicações eletrónicas, bases de dados, digitalização e tratamento de 
fontes documentais e disponibilização e partilha de informação de base digital, sempre em regime 
de acesso aberto.

Continuará a ser fomentada e apoiada, no âmbito do CEPESE em geral e dos Grupos de Investi-
gação em particular, a produção, a título individual ou coletivo, de trabalhos de natureza científica, 
nomeadamente no que diz respeito a artigos em revistas nacionais e internacionais acreditadas, 
livros em formato físico e/ou digital, teses de mestrado e doutoramento, comunicações em seminá-
rios e organização de eventos científicos. 

O apoio a conceder pelo CEPESE para essas atividades revestirá as formas indicadas no Relatório 
de Atividades, das quais destacamos:
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• apoio à publicação e tradução de livros e artigos científicos, à participação em conferências e à 
organização de seminários (obedecendo às normas de execução financeira da Fundação para 
a Ciência e a Tecnologia):

• disponibilização da sua Biblioteca, de consulta livre e para a qual os associados podem sugerir 
aquisições.

• acolhimento de bolseiros de investigação da FCT e de outros investigadores nacionais e es-
trangeiros.

• disponibilização de recursos humanos especializados no apoio à investigação, incluindo um 
engenheiro informático para a construção de bases de dados e outros recursos de base digital 
e suporte técnico; designer editorial para a paginação e apoio à produção de publicações e 
materiais de apoio a eventos científicos; e uma equipa especializada na gestão científica e 
financeira de projetos de investigação.

• acesso à infraestrutura digital do CEPESE, incluindo servidores recém-adquiridos, mais rápi-
dos e com maior capacidade de armazenamento, para alojamento de recursos online.

• disponibilização do portal do CEPESE para divulgação de produção científica, a qual é auto-
maticamente replicada no RCAAP – Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal, em 
consonância com as orientações da FCT.

• disponibilização de instalações e equipamentos para a realização de eventos científicos e de 
recursos de apoio aos investigadores, incluindo gabinetes de trabalho, salas de reuniões e um 
scanner topo de gama, que permite a captura de imagens de grandes dimensões e em alta 
definição, instalado no CEPESE em sala adequada para o efeito.

Em seguida, para uma mais fácil explanação das atividades a desenvolver em 2019, apresentamos 
os principais objetivos e linhas orientadoras da ação de cada Grupo de Investigação. Por uma questão 
prática, tendo em conta a dinâmica da atividade de investigação, que obriga muitas vezes a reformu-
lações dos temas ou da cronologia prevista inicialmente, abstemo-nos de apresentar de forma por-
menorizada as atividades planeadas pelos investigadores com caráter individual, nomeadamente no 
que diz respeito a artigos científicos e apresentação de comunicações a seminários, dando conta das 
mesmas, de forma pormenorizada e aquando da sua concretização efetiva, nos relatórios apresenta-
dos periodicamente à Fundação para a Ciência e a Tecnologia, além de a disponibilizarmos online, na 
área pessoal dos investigadores do CEPESE que integra o nosso portal na Internet.

5.1. GRUPO DE INVESTIGAÇÃO PORTUGAL NA EUROPA E NO MUNDO: 
MIGRAÇÕES E RELAÇÕES EXTERNAS

Este GI pretende analisar as relações de Portugal com a Europa e o Mundo, em particular com a 
União Europeia e o Brasil, procurando apreender de que formas o Estado Português maximizou os 
seus próprios valores e interesses relativamente a outros Estados e atores externos. Para tal, estuda a 
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política externa de Portugal em suas diversas facetas – económicas, políticas, culturais, diplomáticas 
e sociais – em ordem a compreender os aspetos mais relevantes da sua inserção internacional, a sua 
importância relativa na definição global de diretrizes estratégicas e os contextos históricos em que se 
desenvolveram.

Este Grupo desenvolve ainda um novo campo de estudos que cruza a História, as Relações In-
ternacionais e a Ciência Política, nomeadamente na área dos Estudos Europeus, abordando aspetos 
como a crise na zona do euro, o Brexit, a democracia na União Europeia, as relações externas da UE 
com a América Latina e a África, a cooperação internacional e a exportação do modelo europeu de 
Estado e Nação.

Por fim, o GI continuará a estudar as grandes migrações internacionais que ocorreram entre o 
sul da Europa e a América do Sul desde o século XIX até o presente, em particular através do forta-
lecimento da rede internacional de investigação REMESSAS, procurando alargar geograficamente a 
base de dados de emigrantes de Portugal para o Brasil, criar novas bases de dados relacionados com 
este tema, digitalizar fontes documentais e dar sequência à série de seminários internacionais sobre o 
tema, que já conheceu mais de uma dezena de edições.

Além dos projetos atualmente em curso, para 2019, está prevista a realização de um Seminário so-
bre “Ação Humanitária: missões e emergência”, um sobre as eleições ao Parlamento Europeu e outro 
sobre migrações entre a Europa do Sul e América do Sul, com particular incidência no associativismo 
emigrante e turismo de raízes.

5.2. GRUPO DE INVESTIGAÇÃO PODERES, ELITES E RELAÇÕES SOCIAIS

Este Grupo de Investigação visa a prossecução de estudos em torno da relação entre poderes (em 
sentido amplo), elites políticas e económicas e relações sociais no contexto português, desde a Idade 
Média até ao presente.

Quanto ao período mais recuado, os seus objetivos passam pela elaboração de uma história global 
das Ordens Militares em Portugal; recolha de toda a documentação da Ordem do Templo e edição do 
respetivo cartulário, instrumento fundamental para a história de Portugal e da Europa; dar continui-
dade à coleção Militarium Ordinum Analecta; participar num projeto sobre a construção da coesão 
de sociedades multiétnicas no século XII; realizar estudos sobre a nobreza medieval portuguesa e 
publicar as Inquirições Gerais de D. Dinis (1301, 1303-1304 e 1307-1311).

No que diz respeito às elites portuguesas, o GI concentrará os seus esforços no estudo das elites 
políticas locais e nacionais e nas elites empresariais do Norte de Portugal, com o objetivo de construir 
uma completa base de dados sobre estas personalidades, que ao mesmo tempo sirva de suporte a tra-
balhos de investigação; desenvolver novos estudos sobre prosopografia, teoria da elite, desigualdade 
social e relações entre elites e democracia; criar seminários de leitura e uma coleção original sobre 
elites, disponível online; e realizar um Seminário Internacional sobre Elites, com a presença de espe-
cialistas nacionais e estrangeiros. 
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Ainda no âmbito deste GI, prevê-se a construção de um Dicionário Corográfico Digital para o 
Século XXI, com dados relativos a municípios (demografia, resultados eleitorais, geografia humana, 
e informações de âmbito histórico, artístico e cultural), bem como a construção de um portal na In-
ternet com todas as edições do Diário do Governo publicadas durante a Monarquia Constitucional.

Além da submissão de diversos artigos, releva-se, quanto às atividades previstas para 2019, a rea-
lização de um seminário sobre modelos de reprodução social e institucional nas nobrezas de Antigo 
Regime, um sobre a imprensa oficial em Portugal e no Ocidente e um terceiro sobre motivações, ini-
ciativas e interpretações da prática da guerra durante a Idade Média na Península Ibérica e no Báltico. 
Será ainda lançada a obra coletiva Bragança. Das Origens à Revolução Liberal de 1820 e iniciado um 
projeto no mesmo âmbito, dedicado à história do Município da Guarda. O portal DIGIGOV – Diário 
do Governo Digital será disponibilizado ao público no último trimestre de 2019 e será editado um 
estudo sobre uma das mais eminentes e polémicas figuras da Igreja portuguesa em finais do Antigo 
Regime, D. António Luís da Veiga Cabral da Câmara, bispo de Bragança e Miranda. Finalmente, no 
âmbito das elites políticas, serão retomados e concluídos os projetos sobre os presidentes da Câmara 
Municipal de Ponte de Lima e Vila Nova de Gaia e publicadas as obras Os Primeiros Ministros de 
Portugal e Os Governadores Civis de Bragança.

5.3. GRUPO DE INVESTIGAÇÃO ORGANIZAÇÕES, TURISMO E PATRIMÓNIO

Beneficiando da formação multidisciplinar dos seus investigadores (Turismo, História, Gestão e Eco-
nomia), este GI procura articular duas dimensões principais: Turismo e Património / Organizações 
e Gestão. Refletindo a importância atual do setor turístico e do quadro organizacional, os seus obje-
tivos gerais assentam na produção de estudos científicos inovadores sobre o turismo, combinando a 
perspetiva histórica, patrimonial, cultural, económica e de gestão, e sobre as organizações em geral, 
independentemente da sua natureza (pública/privada, com ou sem fins lucrativos) ou área de ativida-
de, priorizando a sua relevância socioeconómica presente e/ou passada e a sua localização geográfica 
(norte de Portugal).

A vertente das Organizações procura compreender as suas mudanças, desenvolvimento, susten-
tabilidade e interação com o processo de construção social. Para este fim, pretende criar um Obser-
vatório Económico e Social (OESE), com o objetivo de pesquisar e divulgar dinâmicas económicas e 
empresariais de diferentes municípios, caracterizando as empresas locais, a sua evolução, variáveis 
contextuais e fatores de competitividade, projeto que, na 1.ª fase, irá incidir no município de Vila 
Nova de Gaia. Prevê-se que a informação relativa a este município, no que diz respeito à atividade 
económica, estará disponível para consulta no final do mês de abril de 2019. Neste âmbito, está ainda 
a ser desenvolvido um projeto de investigação sobre a História da Contabilidade em Portugal, a fim 
de fornecer uma análise abrangente desta ciência ao serviço das organizações, e outro sobre as asso-
ciações estabelecidas nos séculos XIX e XX em Portugal, para dar a conhecer a sua ação e relevância.
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A componente de Turismo e Património apresenta como núcleo estratégico a realização de um 
projeto integrativo, denominado "Rotas da Memória", assente no desenvolvimento de investigação 
histórica, artística, cultural, sociológica, antropológica, económica e de gestão, fornecendo um con-
junto de ferramentas de aquisição de conhecimento para incentivar uma atitude inovadora na cadeia 
de valor do turismo, através da valorização do património cultural e da promoção, sustentabilidade 
e competitividade do turismo do Noroeste peninsular. Os primeiros resultados deste projeto serão 
apresentados em setembro de 2019, durante o Seminário sobre Migrações, que contará com pelo 
menos um painel dedicado precisamente ao Turismo de Raízes, área onde se inscreve esta iniciativa.

Ainda no domínio do Património e das Organizações, está prevista a realização de um estudo sobre 
a Alfândega Nova do Porto, não só quanto à sua importância arquitetónica e urbanística, mas também 
enquanto polo dinamizador do turismo e da economia da cidade e da região.

5.4. GRUPO DE INVESTIGAÇÃO BEM-ESTAR, SAÚDE E ENVELHECIMENTO

Este GI tem por objetivos gerais pesquisar e caracterizar trajetórias de bem-estar e de saúde e con-
tribuir para o conhecimento e desenvolvimento de estratégias de intervenção, focando grupos vul-
neráveis emergentes na atual configuração socioeconómica e demográfica portuguesa. Três temas 
merecem uma atenção especial: o envelhecimento da população (um desafio partilhado pelas socie-
dades contemporâneas), a prevalência de doenças mentais (estudos epidemiológicos mostram que os 
distúrbios psiquiátricos afetam mais de um quinto da população portuguesa) e o desenvolvimento de 
estratégias educativas.

Com base num amplo quadro teórico, com contribuições da sociologia, da psicologia, do serviço 
social, das ciências da educação e da demografia, este GI visa: contribuir para o conhecimento das tra-
jetórias de saúde e bem-estar da população portuguesa; contribuir para o desenvolvimento de estra-
tégias de intervenção integradas; identificar conhecimentos e competências necessárias para a criação 
de equipas multidisciplinares destinadas a intervir em indivíduos e famílias com riscos identificados; 
contribuir para o desenvolvimento de políticas sociais, direta ou implicitamente direcionadas a esses 
grupos; oferecer formação especializada a grupos e organizações que prestam cuidados.

Além de estudos específicos, o GI abrange três projetos principais: "Redes Sociais Pessoais de 
Idosos Portugueses", "Avaliação e Intervenção em Famílias em Risco" e "Movimento de Reconcep-
tualização no Serviço Social na América Latina e Interlocuções Internacionais: Movimentos Contes-
tatários no Serviço Social Ibérico e Norte-Americano no período 1960/1980", que continuarão a ser 
desenvolvidos ao longo de 2019.
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VI. PREVISÃO DE ORÇAMENTO (2019)
DATA DE INÍCIO: 1.1.2019 | DATA DE FIM: 31.12.2019

RUBRICAS Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total

R
EC

E
IT

AS

 Projeto Estratégico  12 500,00€ 12 500,00€ 12 500,00€ 12 500,00€ 12 500,00€ 12 500,00€ 12 500,00€ 12 500,00€ 12 500,00€ 12 500,00€ 12 500,00€ 12 500,00€ 150 000,00€ 

 Projeto Presidentes da CM Ponte de Lima        14 000,00€     14 000,00€ 

 Projeto Tratamento dos fundos documentais SCMP   25 000,00€   25 000,00€    25 000,00€   25 000,00€  100 000,00€ 

 Projeto Diário de Governo Digital 2 240,00€  2 240,00€  2 240,00€  2 240,00€  2 240,00€  2 240,00€  2 240,00€  2 240,00€   2 240,00€     20 160,00€ 

Projetos Franciscanas Missionárias de Nossa Senhora 11 250,00€ 11 250,00€ 11 250,00€ 11 250,00€ 45 000,00€

Projeto Iniciativa de Transferência de Conhecimento na 
Promoção Online do Turismo (ITRACOTUR )

27 250,00€ 27 250,00€

Projeto Museu RCV 25 000,00€ 25 000,00€

Projeto História da Alfândega do Porto 5 000,00€ 5 000,00€ 5 000,00€ 5 000,00€ 5 000,00€ 5 000,00€ 5 000,00€ 5 000,00€ 40 000,00€

Projeto História da Cidade da Guarda 10 625,00€ 10 625,00€ 10 625,00€ 31 875,00€

Quotas de associados 26 500,00€   26 500,00€

 Receita Total 14 740,00€ 41 990,00€ 102 490,00€ 19 740,00€ 19 740,00 € 66 615,00€ 19 740,00€ 19 740,00€ 80 615,00€ 17 500,00€ 17 500,00€ 59 375,00€ 479 785,00€ 

D
ES

P
ES

E
AS

 Recursos Humanos 11 000,00€ 11 000,00€ 11 000,00€ 11 000,00€ 11 000,00€ 11 000,00€ 11 000,00€ 11 000,00€ 11 000,00€ 11 000,00€ 11 000,00€ 11 000,00€ 132 000,00€ 

Despesas Gerais (água / luz / aluguer de instalações
/ comunicações / internet / material de escritório / seguros
/ contabilidade) 

4 500,00€  4 500,00€  4 500,00€ 4 500,00€ 4 500,00€  4 500,00€ 4 500,00€ 4 500,00€  4 500,00€ 4 500,00€  4 500,00€ 4 500,00€ 54 000,00€ 

Aquisição de Bens e Serviços e Outras Despesas Correntes 
(reuniões / edição de livros / construção de bases de dados
/ digitalização de fontes/ traduções) 

22 500,00€ 22 500,00€ 22 500,00€ 22 500,00€ 22 500,00€ 20 125,00€ 22 500,00€ 22 500,00€ 30 500,00€ 22 500,00€ 22 500,00€ 28 660,00€ 281 785,00€ 

 Equipamento Informático (aquisição de equipamento 
/ software / renovação de garantias de equipamento)

1 000,00€ 1 000,00€ 1 000,00€ 1 000,00€ 1 000,00€ 1 000,00€ 1 000,00€ 1 000,00€ 1 000,00€ 1 000,00€ 1 000,00€ 1 000,00€ 12 000,00€ 

 Despesa Total 39 000,00€ 39 000,00€ 39 000,00€ 39 000,00€ 39 000,00€ 36 625,00€ 39 000,00€ 39 000,00€ 47 000,00€ 39 000,00€ 39 000,00€ 45 160,00€ 479 785,00€ 
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RUBRICAS Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total

R
EC

E
IT

AS

 Projeto Estratégico  12 500,00€ 12 500,00€ 12 500,00€ 12 500,00€ 12 500,00€ 12 500,00€ 12 500,00€ 12 500,00€ 12 500,00€ 12 500,00€ 12 500,00€ 12 500,00€ 150 000,00€ 

 Projeto Presidentes da CM Ponte de Lima        14 000,00€     14 000,00€ 

 Projeto Tratamento dos fundos documentais SCMP   25 000,00€   25 000,00€    25 000,00€   25 000,00€  100 000,00€ 

 Projeto Diário de Governo Digital 2 240,00€  2 240,00€  2 240,00€  2 240,00€  2 240,00€  2 240,00€  2 240,00€  2 240,00€   2 240,00€     20 160,00€ 

Projetos Franciscanas Missionárias de Nossa Senhora 11 250,00€ 11 250,00€ 11 250,00€ 11 250,00€ 45 000,00€

Projeto Iniciativa de Transferência de Conhecimento na 
Promoção Online do Turismo (ITRACOTUR )

27 250,00€ 27 250,00€

Projeto Museu RCV 25 000,00€ 25 000,00€

Projeto História da Alfândega do Porto 5 000,00€ 5 000,00€ 5 000,00€ 5 000,00€ 5 000,00€ 5 000,00€ 5 000,00€ 5 000,00€ 40 000,00€

Projeto História da Cidade da Guarda 10 625,00€ 10 625,00€ 10 625,00€ 31 875,00€

Quotas de associados 26 500,00€   26 500,00€

 Receita Total 14 740,00€ 41 990,00€ 102 490,00€ 19 740,00€ 19 740,00 € 66 615,00€ 19 740,00€ 19 740,00€ 80 615,00€ 17 500,00€ 17 500,00€ 59 375,00€ 479 785,00€ 

D
ES

P
ES

E
AS

 Recursos Humanos 11 000,00€ 11 000,00€ 11 000,00€ 11 000,00€ 11 000,00€ 11 000,00€ 11 000,00€ 11 000,00€ 11 000,00€ 11 000,00€ 11 000,00€ 11 000,00€ 132 000,00€ 

Despesas Gerais (água / luz / aluguer de instalações
/ comunicações / internet / material de escritório / seguros
/ contabilidade) 

4 500,00€  4 500,00€  4 500,00€ 4 500,00€ 4 500,00€  4 500,00€ 4 500,00€ 4 500,00€  4 500,00€ 4 500,00€  4 500,00€ 4 500,00€ 54 000,00€ 

Aquisição de Bens e Serviços e Outras Despesas Correntes 
(reuniões / edição de livros / construção de bases de dados
/ digitalização de fontes/ traduções) 

22 500,00€ 22 500,00€ 22 500,00€ 22 500,00€ 22 500,00€ 20 125,00€ 22 500,00€ 22 500,00€ 30 500,00€ 22 500,00€ 22 500,00€ 28 660,00€ 281 785,00€ 

 Equipamento Informático (aquisição de equipamento 
/ software / renovação de garantias de equipamento)

1 000,00€ 1 000,00€ 1 000,00€ 1 000,00€ 1 000,00€ 1 000,00€ 1 000,00€ 1 000,00€ 1 000,00€ 1 000,00€ 1 000,00€ 1 000,00€ 12 000,00€ 

 Despesa Total 39 000,00€ 39 000,00€ 39 000,00€ 39 000,00€ 39 000,00€ 36 625,00€ 39 000,00€ 39 000,00€ 47 000,00€ 39 000,00€ 39 000,00€ 45 160,00€ 479 785,00€ 
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FOREWORD

Dear Member,
As you know, 2018 corresponded to a year of transition between two strategic programmes, the one 

we had started in 2015, which was interrupted and redefined as a result of a new evaluation process 
by the Foundation for Science and Technology for all Research Units, which began in late 2017 and 
is expected to be completed by 2022, and which in practice corresponds to a new programme. Much 
of the activity developed by CEPESE is directly or indirectly conditioned by the strategic programme 
of its research unit, since an important part of the Centre’s funding depends on it, but also because 
it helps to give scientific credit to our activity and results, thus contributing, simultaneously, for the 
achievement of new projects and new sources of financing.

We do not reject the importance and timeliness of this evaluation, after the general contestation 
on the arbitrariness of the previous evaluation, with no relation between funding, the qualitative 
classification obtained and the dimension of the units, completely ignoring the initial rules. Yet, the 
truth is that the delay of this new process has raised some anxieties and questions. Firstly, although 
the proposed programme is already being partially developed, we are not aware of the evaluation 
panel’s assessment of it, that is, we may be dedicating time and human and financial resources to the 
development of activities that the funding and evaluation body considers to be less relevant or in need 
of some adaptation. Obviously, the programme currently underway has obeyed to a previous reflection 
and consideration by our researchers, but as we well know, if science obeys to rigorous and objective 
criteria, the evaluation of its pertinence suffers from a high degree of subjectivity, as the successive 
contests for individual and collective projects promoted by the FCT have demonstrated. Moreover, at 
the same time, this evaluation and corresponding score will define the amount of funding to be granted, 
which, at the moment, is completely unknown, as have been working with the amount defined in 2015, 
which is clearly insufficient. 

As such, it is very difficult to develop an ambitious plan without knowing what resources will be 
available in the short, medium and long term; how much time will we have for its implementation; 
what the evaluation of the selected themes and activities will be on the part of the entity that evaluates 
and funds it, in an environment of increasing competitiveness and fragmentation of the National 
Scientific and Technological System. Indeed, if sometimes this competition is healthily challenging, 
forcing us to an increased rigor and creativity, in other occasions it turns into a sour struggle for the 
increasingly scarce resources.

Even in this uncertain setting, we believe to have presented a scientifically relevant and achievable 
program, which, far from being hermetic and limited to the walls of the Academy, collaborates with civil 
society and is capable of arousing the interest of its institutions, as we have proved many times, with the 
increasing demand of public and private entities for the development of projects that simultaneously 
promote the creation of knowledge and are useful. This demand allowed the diversification of funding 
sources, and thus, even in times of greater difficulties, ensured CEPESE’s financial balance, as can be 
seen from the accounts presented in this Report.
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This is the “trademark” that CEPESE wants to create for itself, one of a scientific production that, 
without abandoning criteria of rigor and method, presents an evident social usefulness, stirring interest 
and demand, that does not rest in the pages of an ignored article that few or none will read, but instead 
being accessible and accessed by many. With greater or lesser difficulties, aware of the imponderables 
and the multiple challenges that the current reality throws us, we will continue to follow this path, with 
the indispensable collaboration of each one of our members.

O PRESIDENTE DO CEPESE

 FERNANDO DE SOUSA
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I. GENERAL CHARACTERIZATION AND ORGANIC STRUCTURE

1.1. GENERAL CHARACTERIZATION

CEPESE – Research Centre for the Study of Population, Economy and Society, founded by the 
University of  Porto and the Eng. António de Almeida Foundation, is a Public Utility Institution (order 
no. 1755/2012, august 2nd 2012) devoted to scientific research, with an interuniversity vocation, with 
its own statutes published in the Diários da República no. 13 of 16 January 1990, no. 100 of 29 April 
1999 (amendments) and no. 244 of 21 December 2006 (amendments).  Its mission consists of:

• Developing research in the field of Human and Social Sciences and promote the publication and 
dissemination of results in books, articles in peer-reviewed journals and digital platforms;

• Promoting and disseminating scientific culture across the Portuguese society, through ac-
tions aimed at different publics and projects with a strong social usefulness, contributing to 
the development of society in general;

• Strengthening the presence of Portuguese science and culture in the world, by establishing 
relations with the international scientific community, favouring Southern European coun-
tries and Portuguese-speaking countries;

• Training and supporting young researchers, especially those who are engaged in the prepa-

ration of doctoral theses.

At present, CEPESE has 357 individual members, in addition to more than a dozen collective 
members and honour patrons. In addition to its own projects, CEPESE develops research in 
collaboration with other universities and national and foreign research centres, with some of which 
have collaboration protocols.

Our research is developed in the most diverse fields of History and other Human and Social 
Sciences, supporting the execution of studies, promoting the debate of the results by means of 
seminars and other regular and multidisciplinary scientific meetings, and promoting its dissemination 
in its own journal, População e Sociedade (Population and Society), currently with 30 issues, in our 
several collections, in articles in other national and foreign scientific journals, and through books and 
digital platforms.

CEPESE has its own facilities in an autonomous building of the University of Porto, whose 
maintenance is under the responsibility of the Centre, consisting of four offices, two meeting rooms, 
a Library, and an archive. It also has a large room located at the University of Porto facilities (Law 
School), at Rua dos Bragas. The Centre is equipped with its own servers, seven desktop computers with 
access to high-speed Internet, laptop computers, four laser printers, a modern scanner, photocopier, 
cameras and a video projector.

CEPESE has the support of a specialized full-time staff, composed of eight members, which ensures 
the regular functioning of the Institution and provides all the necessary support to our members and 
researchers, including financial management, technical support to projects, computer support and 
editorial design.
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CEPESE’s funding is provided by the Foundation for Science and Technology, by the research 
projects that we develop, through the support granted by scientific patronage, and by collective 
and individual member fees. CEPESE’s accounts are supervised by an external accounting firm and 
certified by an official accountant. Our accounts, in accordance with the accounting standardization 
system, are sent to the Portuguese Court of Auditors, and our Activity and Accounts Report is sent to 
the Portuguese Government, to the Foundation for Science and Technology, to the Eng. António de 
Almeida Foundation, to the Rectory of the University of Porto and to all entities that grant financial 
support to CEPESE, besides being available on our portal, in digital version, after its approval in by 
the General Assembly.

1.2. GOVERNING BODIES

CEPESE, as a non-profit scientific association, has its own corporate bodies, the General Assembly, 
the Management Board and the Fiscal Council. It also has, in its organic structure, as an institution 
devoted to research, of a Scientific Council. The current members of the governing bodies were elected 
at a session of the General Assembly of CEPESE on March 29, 2019, for a mandate of four years, 
running until 2023.

GENERAL ASSEMBLY

The General Assembly is composed of the founding members and individual and collective members, 
and resolutions are taken by absolute majority of votes of the members in the meeting, except in the 
cases considered by law or CEPESE’s bylaws. Its board is composed of a president, a vice-president 
and a secretary, plus two substitutes.

FISCAL COUNCIL

The Fiscal Council examines CEPESE’s accounts and present its opinion report to the General 
Assembly. It is composed of a president, a rapporteur and a third member, plus two substitutes.

MANAGEMENT BOARD

The Management Board is responsible for carrying out all the decisions concerning CEPESE’s 
activities and functioning. It is composed of a president and four vice-presidents, plus two substitutes.

COMPOSITION OF THE GOVERNING BODIES OF CEPESE FOR 2019-2023
(approved at the General Assembly of 29 March 2019)

GENERAL ASSEMBLY

President – Manuel Nazareth
Vice-President – Manuel Teixeira
Secretary – Paulo Amorim
Substitute – Jorge Arroteia
Substitute – José Augusto de Sottomayor Pizarro
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FISCAL COUNCIL

President – Joaquim Brigas
Rapporteur – Isabel Andrés Marques
Member – Manuel Pires Ribeiro
Substitute – António Godinho
Substitute – António Queirós

MANAGEMENT BOARD 

President – Fernando de Sousa
Vice-President – José Cruz Lopes
Vice-President – José Francisco Queiroz
Vice-President – Judite Freitas
Vice-President – Ortelinda Barros
Substitute – Isilda Monteiro
Substitute – Maria de Fátima Conde

1.3. CEPESE’S RESEARCH UNIT

Within the scope of its object and aims, CEPESE has established, since 1996, a Research Unit on 
History, with the same name, which integrates the National Scientific and Technological System, 
dependent on the Foundation for Science and Technology, whose activity is governed by the rules 
established by the Ministry of Science, Technology and Higher Education, gathering over one 120 
PhD researchers.

SCIENTIFIC COUNCIL

Composed of all members of the Centre who are part of its Research Unit, it is incumbent upon the 
Scientific Council to pronounce on all matters of scientific nature submitted to it by the Management 
Board, and may also elaborate opinion reports and recommendations on its own initiative. In 
its scope, there is also a Coordination Committee, composed of the coordinator of the Research 
Unit, the coordinators of the Research Groups of CEPESE and the editors of CEPESE’s journal, 
População e Sociedade.
President – Conceição Meireles
Vice-President – Alexandra Matos Pereira
Secretary – Cristina Pimenta

RESEARCH GROUPS

The scientific activity of CEPESE is organized through Research Groups, each with its own coordination 
and objectives, but interdependent. The objectives and activities of the Research Groups are described 
in chapter V of this Report (Programme of Scientific Activities for 2019):

• Portugal in Europe and in the World: Migrations and Foreign Relations (coordination of 
Judite Freitas and Diogo Ferreira);
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• Powers, Elites and Social Relations (coordination of Paula Pinto Costa and Ana Paiva);
• Organizations, Tourism and Heritage (coordinated by Isabel Marques and Carlos Miguel 

Oliveira);
• Wellbeing, Health and Aging (coordination of Henrique Vicente and Joana Sequeira).

EXTERNAL STANDING SCIENTIFIC ADVISORY COMMITTEE

As Research Unit, CEPESE has an External Standing Scientific Advisory Committee. This Committee 
has as its main function the assessment of the annual activity of the Unit and the plan of activities for 
the following year, and the preparation of an opinion report with its analysis and recommendations. 
Since 2017, the Committee is composed of six professors from foreign universities, all of them experts 
in the evaluation of scientific institutions:

 Celso Almuiña Fernández (University of Valladolid, Spain)
 Flocel Sabaté i Curull (University of Lleida, Spain)
 John Tribe (University of Surrey, England)
 Maurizio Vernassa (University of Pisa, Italy)
 Ramón Villares (University of Santiago de Compostela, Spain)
 Ursula Hoffmann-Lange (Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Germany)

1.4. FOUNDING PARTNERS, COLLECTIVE MEMBERS AND HONOUR PATRONS

Created by the University of Porto and the Eng. António de Almeida Foundation, CEPESE, due to 
its progressive interaction within Portuguese society, won the support of several public and private 
institutions that joined our project and contributed, through scientific patronage, for the fulfilment 
of our mission.

FOUNDING PARTNERS

University of Porto | Eng. António de Almeida Foundation

COLLECTIVE PARTNERS AND HONOUR PATRONS

Agência Abreu | Câmara Municipal de Bragança | Câmara Municipal do Porto | Douro Azul | Fundação 
Manuel António da Mota | ISCAC/CBS – Instituto Superior de Contabilidade e Administração de 
Coimbra / Coimbra Business School | ISLA – Instituto Politécnico de Gestão e Tecnologia | IPG – 
Instituto Politécnico da Guarda | ISMT – Instituto Superior Miguel Torga | ISVOUGA – Instituto 
Superior de Entre Douro e Vouga | Real Companhia Velha | UERJ – Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro | Universidade Lusófona do Porto | Universidade Fernando Pessoa | Vicaima 
Fernando Aguiar-Branco | Vitorino Magalhães Godinho †
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II. INSTALLATIONS AND EQUIPMENT

In 2018, air conditioner units were installed in three offices, to make up for the great thermal 
amplitudes that were felt, often registering temperatures over 35º C in the summer. This equipment, 
in addition to ensuring greater comfort to our employees, in the medium term will reduce electricity 
consumption, especially during winter, given its greater energy efficiency compared to the traditional 
heating systems used so far. There was also a need to replace the air conditioner unit installed in the 
server room, due to the wear and tear of the existing equipment, since, in order to ensure the stability 
of the server’s operation, the room must be maintained at a constant temperature at all time.

A new desktop computer and monitor was purchased to support the DIGIGOV – Digital 
Government project, namely, for image processing and image-to-text conversion.

Under the same project, two new servers were purchased, based on a high-availability cluster 
(Converged Hyper-v Cluster with two nodes). This solution, based on in the creation of virtual 
machines, guarantees the provision of CEPESE’s services uninterruptedly, even in case of failure 
of one of the machines, and was created with 10GB/s connections, in order to ensure maximum 
performance and access speed. Currently, the entire IT infrastructure of CEPESE, including e-mail 
services, Internet pages, databases and file-sharing, is housed in this solution.

This solution involved the acquisition of the following equipment: two Lenovo ThinkSystem 
SR630 servers; a Lenovo ThinkSystem SR590 NAS with 14 12TB disks (Lenovo Storage D1212) and 
disk expandability; two Lenovo RackSwitch G7052 switches; one APC 2200VA UPS and one SG125 
firewall. In addition, StarWind Virtual SAN Standard Edition software was acquired, for cluster 
implementation; and Veeam Backup & Replication 9.5., for the execution of backups.
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III. SCIENTIFIC ACTIVITY (2018)

As usual, this section only presents the activities directly supported, carried out our published by 
CEPESE throughout the year. Articles and publications indirectly supported by CEPESE, the 
organization and participation in seminars promoted by other entities, the collaboration in research 
projects outside our Centre, and other activities, although counting with the support of CEPESE, are 
not presented here, due to its extension and since we detail them in the report periodically submitted 
to the Foundation for Science and Technology and all that information is available in the personal area 
of each member in our website.

3.1. SUPPORT FOR RESEARCH

MISSIONS IN PORTUGAL AND ABROAD

In 2018, CEPESE continued to support researchers’ missions in Portugal and abroad, namely for the 
presentation of communications in international seminars and scientific meetings, and to carry out 
fieldwork activities, always in the context of research projects.

SUPPORT OF PhD STUDENTS AND FELLOWS

CEPESE continued to support its researchers developing PhD projects, namely through the acquisition 
of bibliography, access to equipment and our library, scientific guidance provided by senior researchers 
and reimbursement of travel expenses and other expenses directly related to their project research. 
In this context, in 2018, CEPESE functioned as a host unit to four PhD fellows and a postdoctoral 
fellow in the scope of the Foundation for Science and Technology. We have also hosted two foreign 
researchers, one from Spain and another from Brazil, and granted a total of four research grants in 
various areas of Social and Human Sciences, in the scope of the different research projects that are 
currently under way.

PhD FELLOWS

Joana Miguel da Costa Moreira (PhD student – History)
Leandro Filipe Ribeiro Ferreira (PhD student – History)
Miguel Pereira Aguiar (PhD student – History)
Paulo Jorge Cardoso de Sousa e Costa (PhD student – History)

POST-PhD STUDENT

Rita Luís Sampaio da Nóvoa (post-PhD fellow – History)

FOREIGN PhD FELLOWS

Itziar Reguero Sanz (Spanish PhD student – History)
Wilza Betânia dos Santos (Brazilian PhD student – History)
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RESEARCH FELLOWS

Bruno Miguel Teixeira Bento Pires (master – Criative Industries)
Catarina Sofia Barbosa Lameirinhas (master – History and Heritage)
Diogo Guedes Teixeira Ferreira (PhD – History)
João António de Mendonça Vieira Lopes Tavares (graduate – International Relations)

LIBRARY AND DOCUMENTATION CENTER

In 2018, CEPESE’s Library collection continued to be enriched with Portuguese and foreign scientific 
journals in the scope of Social Sciences and Humanities, and with specialized bibliography, especially 
with regard to reference works and documentary sources that serve as a basis for research projects. 
We recall that CEPESE’s Library is highly specialized, in the fields of the Human and Social Sciences 
that comprise our research activities. All our members may suggest new acquisitions for the Library, 
which can be freely accessed, and the titles that make up its collection is digitally referenced and may 
be searched at CEPESE’s website, including the articles of the most relevant scientific journals.

3.2. RESEARCH PROJECTS

During 2018, 21 research projects were underway at CEPESE, with diverse themes and with CEPESE 
assuming different roles (either as a single entity, leading institution or participant), as well as with 
regard to their funding sources, including national institutions (Foundation for Science and Technology, 
Presidency of the Council of Ministers, Order of Certified Accountants, Bragança Municipal Council) 
and foreign institutions (European Union, Ministry of Science and Higher Education of Poland). 
Such diversity demonstrates CEPESE’s ability to raise funding through the presentation of projects of 
scientific excellence and social utility.

3.2.1. INTERNATIONAL RESEARCH PROJECTS

YOU2_TELL_EU

This project, which ended in 2018, promoted the preservation and transmission of immigrant 
memories from Eastern Europe, based on reports of experiences before the fall of the Berlin Wall. 
The project was supported in storytelling labs and in the videos produced in those labs. CEPESE 
was the dissemination institution of the project in Portugal and participated in the organization of 
the European Storytelling Laboratory and the “You2TellEU” European Oral History and Storytelling 
Event, together with the Associazione Nazionale Comuni Italiani Toscana (Italy) and St Vincent’s 
Family Project (United Kingdom). On March 9, 2018, the final seminar of the project was held at the 
Faculty of Arts of the University of Porto, devoted to “Immigration in Eastern Europe and Cultural 
Memory”, during which the identity of the immigrants and their relationship with the rest of Europe 
was discussed. The seminar counted with the representatives of the Office of the High Commissioner 
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for Migrations and the Secretariat of the Commission for Culture and Education and International 
Relations Services of the University of Porto, among others.

Financing: European Union (Europe for Citizens Programme)
Coordination: Paulo Faustino
Duration: 2016-2018

COHESION BUILDING OF MULTIETHNIC SOCIETIES, 10TH-21ST CENTURY

Financed by the Ministry of Science and Higher Education of Poland, through the National Program 
for Humanities Development, and carried out by the University of Wroclaw (main researcher – Prof. 
Przemek Wiszewski), this project, with the participation of six researchers of CEPESE, aims to analyse 
the processes of social cohesion in multi-ethnic societies, between the 10th and the 21st centuries. To 
this end, the project studies the cases of the countries included in the project: Portugal, Spain, Poland, 
Czech Republic, Romania, Hungary and Lithuania. In 2018, within this project, two communications 
were presented at international congresses (Leeds and Lerida) and a chapter of a book on ethnic and 
religious minorities in Portuguese military orders (12th to 16th centuries) was prepared.

Financing: Ministry of Science and Higher Education of Poland and CEPESE
Coordination (Portugal): Paula Pinto Costa
Duration: 2014-2019

3.2.2. NATIONAL RESEARCH PROJECTS

DIGIGOV – DIGITAL OFFICIAL PRESS

This research project is based on the digitization and conversion into text of all editions of the official 
Portuguese newspaper published between the Constitutional Revolution of 1820 and the end of 
the Constitutional Monarchy; and in the historical-documentary analysis of this source, including 
compared studies with some of the main official foreign newspapers. This project will make available 
a very important source for the history of Contemporary Portugal, both for the diversity of the themes 
it addresses, for its continuity in time and for its vast information. In 2018, the scanning process of all 
editions of the newspaper, using collections from CEPESE’s library, Faculty of Arts of the University of 
Porto, the University of Porto’s “Old Fund”, Porto Municipal Library, the National Library of Portugal 
and the Public Library and Regional Archive Luís da Silva Ribeiro (Angra do Heroísmo). The process 
of converting images into text was also completed and the digital platform that will make the collection 
available to the public is already in the testing phase.

Funding: Foundation for Science and Technology / Portugal 2020
Coordination: Fernando de Sousa
Duration: 2016-2019

PRIME MINISTERS OF PORTUGAL (1820-2019)

Having as object the Heads of Government of Portugal from the beginnings of the parliamentary 
regime in Portugal, this project presents their biographies and the activities they developed during 
their mandates, together with a study on the position, competences and attributions in the different 
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historical periods and their socio-professional characterization. Expected to be completed by 2017, 
given the extent of the contents produced and the number of researchers involved, it was necessary 
to continue the process of text revision. On the other hand, taking into account the time elapsed 
since the date originally predicted for the completion of the project, the period covered by the study 
was extended to include the prime minster currently in office and, at the same time, to update the 
information regarding the former prime ministers that are still politically and/or professionally 
active. The publication of the work resulting from the project is scheduled for the last quarter of 2019.

Financing: Presidency of the Council of Ministers, National Press-Casa da Moeda and CEPESE
Coordination: Fernando de Sousa; Conceição Meireles Pereira; Isilda Monteiro
Duration: 2014-2019

BRAGANÇA. FROM ITS ORIGINS TO THE LIBERAL REVOLUTION OF 1820

Following the Project “Bragança in the Contemporary Age (1820-2012)”, developed by CEPESE and 
which resulted in a two-volume work launched in 2013, the present project aims to continue the study 
and publication of the history of Bragança, now from its prehistoric origins until 1820, in a rigorous 
and critical way, seeking to capture the city’s evolution in the national and Iberian context. This project 
proposes to analyse the administrative, demographic, economic, social and cultural structures of that 
city, as well as the political reality, its cultural heritage and the transformations of the urban space, in 
order to complete the project on the History of Bragança. In 2018, the texts produced were reviewed 
and iconography was collected, aiming at the publication of the study in 2019.

Financing: Bragança Municipal Government and CEPESE
Coordination: Fernando de Sousa
Duration: 2016-2019

ITRACOTUR – KNOWLEDGE TRANSFER INITIATIVE IN TOURISM ONLINE PROMOTION

This Project, completed in 2018, aimed at gathering information and exploring business strategies 
for the regional tourism sector, focusing in particular on the opportunities created by the social web 
and from the user perspective, particularly in Northern Portugal. Its results were eminently practical, 
namely, the transfer of knowledge and mapping of a regional tourism good practice guide; development 
of Business Intelligence Strategies on how to use 2.0 and 3.0 communication in the choice of tourist 
destinations; and the exploration of the cultural, historical, patrimonial and natural characteristics 
of Northern Portugal for the promotion of tourism. In 2018, among other initiatives, we highlight a 
webinar on knowledge transfer in digital tourism promotion; the second edition of the International 
Conference of TOCRIA – Tourism and Creative Industries Academic Association, created within the 
scope of this project, at the Faculty of Social and Human Sciences of the NOVA University of Lisbon; 
and a study on “Marketing and communication for tourism organizations in social networks. The Case 
of Porto and the North Region”.

Financing: European Union (North 2020)
Coordination: Paulo Faustino
Duration: 2016-2018
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ROUTES OF MEMORY

The aim of this project is to create tourist routes in the North of Portugal based on the emigration 
flows of Portuguese to Brazil from 1822 to 1949. For this, research will be made on historical, 
artistic, cultural, sociological, anthropological, economic and managerial aspects, in order to provide 
a set of knowledge instruments to stimulate, throughout the value chain of the tourism sector, an 
innovative attitude for the valorisation of heritage and tourism promotion, and the dissemination and 
competitiveness in the north-western peninsular region. In 2018, it began to be developed the study 
on the motivations of Brazil tourists visiting Portugal and the digital platform where experiences of 
roots tourism for Portuguese descendants will be based on was created.

Financing: CEPESE
Coordination: Isabel Marques and Alexandra Pereira
Duration: 2015-2020

PORTUGUESE POLITCAL ELITES AND BUSINESS ELITES IN THE NORTH OF PORTUGAL

This research project has as its main objective the construction of a digital database with the 
identification of Portuguese political and economic elites at central and local level, from the raise 
of constitutionalism to the present (1820-2020), namely heads of Governments and Secretaries of 
State, Presidents of Parliament, members of the various parliamentary chambers, civil governors and 
mayors, but also entrepreneurs and businessmen from the North of Portugal. To this end, a complete 
database was been built and started to receive the information collected by the Project’s team members.

Financing: CEPESE
Coordination: Ana Paiva and João Caetano
Duration: 2016-2020

HISTORY OF THE ACCOUNTANT PROFESSION IN PORTUGAL

Historically, the functions currently performed by certified accountants, from the second half of the 
eighteenth century onwards began to be carried out by bookkeepers, who saw their profession to be 
acknowledged by specific legislation. The purpose of this study is precisely to analyse the process 
of professionalization of accountants, that lead to the establishment of a profession that holds a 
professional monopoly, with self-regulation powers. The study of its political dimension is particularly 
important, since a professional monopoly depends on the endorsement of the State, as well as on 
the role assumed by practitioners organized in associations and in particular by their institutional 
representatives. In 2018, the study resulting from the project was delivered to the Order of Certified 
Accountants, and awaits publication.

Financing: Order of Certified Accountants and CEPESE
Coordination: Fernando de Sousa and Paula Coelho
Duration: 2016-2018

ARCHIVAL TREATMENT OF THE DOCUMENTARY FUNDS OF THE SANTA CASA DA MISERICÓRDIA OF PORTO

This project aims at the archival treatment of the documentary funds of the Misericórdia of Porto, 
which includes the repackaging and cleaning of the collection; the evaluation of the documentary 
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masses accumulated, through the inventory of the installation units, namely through the creation of a 
database, given the inexistence of any instrument for documentary description; the elaboration of an 
organic-functional study that reflects the entire organic institutions in order to identify their objectives 
throughout time; and the creation of guiding documents, including a classification framework, covering 
all Institutions, and a selection table that determines the deadlines for the conservation of documents.

Funding: Santa Casa da Misericórdia do Porto
Coordination: Fernando de Sousa
Duration: 2017-2020

PROCESSES OF ACQUISITION, ALTERATION OR EXTINCTION OF THE LEGAL PERSONALITY OF ASSOCIATIONS

This archival and documentary project, completed in 2018, provided a detailed description of the 
“Processes for the acquisition, alteration or extinction of the legal personality of associations”, a 
series of documents originating from the extinct Civil Governments of Portugal, currently under the 
tutelage of the General Secretariat of the Ministry of Internal Affairs. A database was also created 
for the achievement of online certificates with probative value. Finally, the project included the 
identification, packaging and incorporation of the documentary funds under the custody of SGMAI, 
to be incorporated in the due integrative services.

Financing: Ministry of Internal Affairs
Coordination: Fernando de Sousa
Duration: 2017-2018

THE CIVIL GOVERNORS OF BRAGANÇA (1835-2011)

Following on from previous work, the present Project reviewed and completed the biographies of 
the Civil Governors of the District of Bragança since its creation in 1835 to its extinction in 2011, to 
apprehend their action at the head of the District as the representatives of the Government of Lisbon 
and to understand the evolution of its functions, in accordance with the legislation in force at each 
time, and the evolution of the districts in Portugal in general and the district of Bragança in particular. 
The study resulting from this project, completed and delivered in 2018, awaits publication by the 
Municipality of Bragança.

Financing: Bragança Municipal Government and CEPESE
Coordination: Fernando de Sousa
Duration: 2016-2018

HISTORY OF THE MISSIONARY FRANCISCANES OF OUR LADY IN PORTUGAL

This project seeks to trace the history of the Franciscan Missionaries of Our Lady, or Franciscan of 
Calais, in Portugal, integrating, whenever possible, the description and understanding of the events in 
the wider context of the history of the Congregation in general, as well as of the History of Portugal, and 
to apprehend the different phases of its evolution. The projects addresses aspects such as the attempts to 
establish the Congregation in Lisbon (1868-1875); its definitive installation in the North of Portugal and 
its expansion and consolidation (1875-1910); the dramatic experience during the First Republic (1910-
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1926); the resurgence, expansion and renewal of the Institute in Portugal (1927-1974); and the autonomy 
process of the Portuguese Province and the deepening of the Franciscan spirituality (1974-1992).

Funding: Franciscan Missionaries of Our Lady
Coordination: Fernando de Sousa
Duration: 2018-2019

HISTORY OF THE SANTA MARIA HEALTH SCHOOL
Santa Maria Health School, owned by the Portuguese Province of the Franciscans Missionaries of 

Our Lady, is the direct heiress of the Nursing School of the Franciscan Sisters of Calais, created in 1949 
in response to the need to improve the training given to the nurse sisters who provided healthcare 
services at the Hospital of Santa Maria in Porto, though with no professional recognition. This project 
seeks to trace this history, addressing issues such as academic institutionalization of the School in 
1952; the establishment of its own building, in the annexes of the Hospital of Santa Maria, in 1960; 
the process of autonomization of the School in relation to the Hospital in the following decades; the 
creation of the first nursing course in 1991; and the transformations suffered in the last two decades, 
namely, the creation of new undergraduate and postgraduate degrees in the area of   Health.

Funding: Franciscan Missionaries of Our Lady
Coordination: Fernando de Sousa
Duration: 2018-2020

DICTIONARY OF POLITICAL SCIENCE AND INTERNATIONAL RELATIONS

Following a work previously developed by CEPESE, this project intends to give a new dynamic to 
this research instrument. With this aim, the entries already produced will be fully revised, new terms 
will be introduced and its scope will be extend to Political Science, a specific area of knowledge, but 
closely related to International Relations. For such, a large interdisciplinary team was created, with 
researchers from the area of International Relations and Political Science, but also History, Sociology, 
Law, Economics and Geography.

Funding: Fundação Pessoa e Cultura Fernando Pessoa / CEPESE
Coordination: Judite de Freitas and Diogo Ferreira
Duration: 2018-2020

PORTUGUESE EMIGRATION: HISTORY AND PRESENT

The present project aims to continue the study of the great international migrations that occurred 
between Southern Europe and South America from the 19th century to the present day, with a 
particular focus on migrations between Portugal and Brazil. In this sense, among its objectives, it 
seeks to foster the International Research Network REMESSAS – Digital Network for the Study 
of Migrations between Southern Europe and South America, created by CEPESE; to produce new 
studies on this subject (articles in scientific journals, books, master’s and doctoral theses, working 
papers and communications in Seminars); to broaden the database on Portuguese emigrants leaving 
for Brazil, to other regions of Portugal; and to hold international seminars on this issue, in order to 
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foster the production of innovative studies, disseminating the knowledge produced and to add new 
researchers to the project.

Financing: CEPESE
Coordination: Diogo Ferreira and Ricardo Rocha
Duration: 2018-2021

CPLP: RULE OF LAW, HUMAN RIGHTS AND DEMOCRACY

This project aims to study the real dimensions of the evolution of inter-state’s political-diplomatic 
linkage within the Community of Portuguese-Speaking Countries (CPLP), especially within the 
framework of the Standing Coordination Committee, in three main and correlated dimensions: 
the Rule of Law; the dynamics of CPLP’s National Institutions related to Human Rights; and the 
development and promotion of democratic mechanisms (electoral systems, plural parties, political 
participation, etc.). In addition to the submission of several scientific articles, in 2018 an International 
Seminar to be held in 2019 was prepared.

Funding: Fundação Pessoa e Cultura Fernando Pessoa / CEPESE
Coordination: João Casqueira and Judite de Freitas
Duration: 2018-2020

TRANSNATIONALIZATION OF POLITICAL PARTIES. THE PORTUGUESE INSERTION IN EUROPEAN POLITICAL FAMI-

LIES AND POLITICAL PARTIES

This project aims to research the process of transnationalization of European political parties, 
starting with the main national political forces in this movement. A diachronic analysis will be made, 
leading to the transnationalization of political parties to the present, particularly at the European 
Parliament, and the possible extension to the influence on decision-making at the European Council 
and the Council of Ministers of the European Union. In 2018, an International Seminar was prepared, 
to be held in 2019, on the elections to the European Parliament.

Funding: Fundação Pessoa e Cultura Fernando Pessoa / CEPESE
Coordination: Cláudia Ramos
Duration: 2018-2022

ECONOMIC AND SOCIAL OBSERVATORY – OESE

This project aims at the creation of a digital observatory for the knowledge of the economic, 
business and social dynamics of different municipalities, through the characterization of the contexts 
that affect organizations and the analysis of competitiveness. It is intended, therefore, to constitute 
a support instrument for the definition and implementation of local policies, especially among local 
authorities, and the adaptation of local/regional training. In a first phase, the project will focus on the 
municipality of Vila Nova de Gaia. In 2018, OESE’s online platform began to be prepared to house all 
the information gathered at a database, with regard to the municipality of Vila Nova de Gaia between 
2006 and 2017.

Financing: COFAC Group
Coordination: Carlos Miguel Oliveira and António Godinho
Duration: 2018-2022
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PORTUGUESE ELDERLY SOCIAL NETWORKS

This project aims to describe and create typologies of personal social networks of the Portuguese 
elderly in terms of their structural, functional and satisfaction characteristics, analysing intercessions 
with demographic, family, relational, socio-professional, psychological, health and social participation. 
It integrates several sectional studies, using quantitative methodologies and social-network analysis 
(ego-centred network analysis). To achieve these goals, a data collection protocol was developed and 
several research papers were already published.

Financing: ISMT and CEPESE
Coordination: Sónia Guadalupe
Duration: 2015-2019

EVALUATION AND INTERVENTION IN FAMILIES AT RISK

This project aims to translate, adapt and validate instruments for the evaluation of family functioning; 
the characterization of the redundant family functioning of families considered at risk; the identification 
of risk factors for intra-family violence and maltreatment; the verification of the hypothesis according 
to which the existence of economic needs of caregivers contribute to increasing the likelihood of 
financial and psychological abuse; and assessment of the role of gender as a risk factor in the context 
of domestic violence. FACES IV and Self Report Family Inventory instruments have already been 
translated and adapted; several scientific articles were submitted; and several master’s dissertations 
on this topic were finished.

Financing: ISMT and CEPESE
Coordination: Joana Sequeira
Duration: 2015-2019

CONTESTATION MOVEMENTS IN THE IBERIAN AND NORTH AMERICAN SOCIAL SERVICE (1960-1980)

This project aims at understanding the contestation movements in Iberian Europe and Latin America, 
expressed in the Critical Social Service and Radical Social Service, in the temporal lapse of the decades 
of 1960-1980, considering its antecedents, expressions, ramifications and the relation with the 
Movement of Reconceptualization of Social Service in Latin America.

Financing: CEPESE
Coordination: Alcina Martins
Duration: 2018-2020

3.3. PUBLICATIONS

CEPESE’S JOURNAL (POPULAÇÃO E SOCIEDADE)

Director: Isilda Monteiro | Deputy Director: Diogo Ferreira

População e Sociedade, published every six months and exclusively digital, aims at the dissemination 
of unpublished research papers by CEPESE members, but also by authors outside the Centre, both 
national and foreign. Each edition includes two sections: a thematic dossier, which seeks to contribute 
to the deepening of the topic selected for each issue; and Varia, consisting of articles on diverse 
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subjects. População e Sociedade obeys to internationally parameters for scientific review, including 
the use a double-blind peer review system under strict anonymity, an editorial board and an advisory 
panel. The journal integrates Latindex – Information System for Scientific Journals of Latin America, 
the Caribbean, Spain and Portugal, and ERIH Plus – European Reference Index for the Humanities 
and Social Sciences, and is currently preparing its indexation on the SciELO and SCOPUS platforms. 
The editions of the journal are available at www.cepese.pt/revista.

POPULAÇÃO E SOCIEDADE NO. 29

ELITES IN THE CONTEMPORARY AGE

População e Sociedade, in the first semester of 2018, presented a thematic dossier under the title 
“Elites in the Contemporary Age”, coordinated by Ana Paiva, researcher at CEPESE. The dossier 
includes four studies: “Simão da Silva Ferraz de Lima e Castro (Barão de Rendufe). Political and 
diplomatic activity, 1821-1848 “, by Carlos Alberto Damas; “E/immigrants from the North of Portugal 
in Brazil in the first half of the 19th century. From clerks to commanders “, by Paulo Amorim; “Elites 
and local power in Contemporary Portugal: the case of the mayors of Vila Nova de Gaia in the First 
Republic (1910-1926)”, by Ricardo Rocha; and “Who are they? The parliamentary deputies in Portugal 
in the 11th-13th legislatures. Social and political outline”, by Judite Gonçalves de Freitas and Aristotelis 
Pittaris. The Varia section presents an article on “Economic-social History of Angola: from the pre-
colonial period to independence”, by Luís Pacheco, Paulo Costa and Fernando Oliveira Tavares.

POPULAÇÃO E SOCIEDADE NO. 30

CONTRIBUTIONS TO THE HISTORY OF ACCOUNTING IN PORTUGAL

The second half-yearly issue of 2018 of the journal População e Sociedade presents a thematic dossier 
on “Contributions to the History of Accounting in Portugal”, with five studies on a problematic that, 
regardless of the validity and usefulness of the published studies up to now, must continue to be worked 
on. The dossier addresses issues such as the introduction and diffusion of the word Accounting in 
Portugal; the Tobacco Contractor’s Ledger; the Professional Associations of Accountants, the History 
of the Accounting Information System of a Portuguese port authority; and the impact of the adoption 
of the Accounting Standardization for Public Administrations in the Portuguese Higher Education 
System. The Varia section consists of two studies, one on D. Pedro I and his political relation 
with the Hispanic Military Orders and the other on the passage of the nun Filipa Moniz, Cristóvão 
Colombo’s wife, by the Monastery of Santos. This number also contains a critical review of the work 
The Decades of Ceuta (1385-1460), coordinated by Maria Helena da Cruz Coelho and Armando Luís 
de Carvalho Homem.

MILITARIUM ORDINUM ANALECTA NO. 18

THE BOOK OF THE RULES AND DEFINITIONS OF THE ORDER OF CHRIST

Joana Lencart (Introductory Study and Transcription)
Militarium Ordinum Analecta have been publishing documentary sources of the greatest interest 
for the study of the Religious-Military Orders present in Portugal. Volume 18 of the collection is 
fully dedicated to the publication of the Rulebook and Definitions of the Order of Christ by Fr. Pedro 
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Álvares Seco, preceded by a study on its author and on the work itself. This handwritten book is 
currently at the National Library of Spain and we know for sure that it was done under the supervision 
of Pedro Álvares Seco. In unclear circumstances, the manuscript was taken from Portugal, where it 
was drafted, to Spain, where it rests nowadays. The introduction contextualizes this unknown book in 
the wider scope of Seco’s work, who was from a family close to the Royal Court, a literate man and a 
professed member of the Order of Christ.

ONE HUNDRED YEARS AGO – THE REPUBLIC

Vitorino Magalhães Godinho

In the essay One Hundred Years Ago – The Republic, Vitorino Magalhães Godinho presents a lucid 
reflection on the Republic in Portugal since its implantation in 1910, questioning about its origins and 
providing an explanatory reading for the sinking of the First Republic (1910-1926), the evolution and 
extinction of the Estado Novo (1926-1974) and the birth of the Third Republic with the 1974 Military 
Revolution, analysing the vicissitudes that Democracy went through in Portugal until 2010. This is 
one of the very last works by Vitorino Magalhães Godinho, one of the most notable, influential and 
proficient historians of the last century, a work which he wrote on the occasion of the centenary of 
the Portuguese Republic and was yet unpublished. This volume also has the testimonies of one of his 
daughters, Teresa Magalhães Godinho, and professors David Justino and Fernando de Sousa, and 
a bio-bibliographic synthesis by Diogo Ferreira and Ricardo Rocha, that help to better understand 
Vitorino Magalhães Godinho, in the year of the centenary of his birth.

CEPESE. 25 YEARS

AAVV

The commemorative book of the 25 years of CEPESE presents the origins of the Centre, the process for 
its creation and its evolution during its first 25 years, in particular its gradual growth and subsequent 
affirmation in the field of Human and Social Sciences, and of History in particular. The most relevant 
scientific activities, the main the projects it has developed, the works published, the seminars it held 
and its internationalization are all addressed in this work, together with a brief characterization of the 
Centre at the present and with clues to its future strategy. This edition had the support of the University 
of Porto, of the Eng. António de Almeida Foundation and the Calouste Gulbenkian Foundation.

THE HOUSE OF TERREIRO (VOLUME III)

Francisco Queiroz

The Silva Ataíde da Costa family left us the main 17th-century solar of Leiria and a terrace (terreiro), 
which would polarize the elites of the City. In this third of three volumes on the House of Terreiro, 
the history of the family throughout the 19th century is addressed, namely the marriage alliances and 
business and friendship relations. It is also described the long construction process of the Terreiro 
site, with an emphasis on the architectural characteristics and decorative designs that still remain. A 
final chapter, in digital format, focuses on the family members. Although having a strong genealogical 
character, this volume approaches art, ways of life, kinship relationships, real estate management, 
legal issues, biographies and curious stories, among many other aspects that make it a volume of 
mandatory consultation on the History of Leiria during the period under study.
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3.4. OTHER ACTIVITIES AND INFORMATION

COLLABORATION AGREEMENT BETWEEN CEPESE AND ARCA COMUNIS

CEPESE and ARCA COMUNIS, a research network on Treasury History and Hispanic Taxation (13th 
to 18th centuries) and relations with other European models, have signed a collaboration agreement, in 
March 2018, with the objective of promoting technical and scientific cooperation, with a view to develop 
common scientific activities. Under this agreement, an International Seminar was held on 12 and 13 
November 2018, under the title “Castella and Portugal: Sources for a Comparative History of their 
Financial, Economic and Fiscal Systems (13th-15th centuries). The seminar took place at the facilities of 
CEPESE and had fourteen communications, presented by Portuguese and Spanish researchers.

SCIENCE AND TECHNOLOGY WEEK 2018

Between November 19 and 24, 2018, under the Science and Technology Week, an initiative of the 
Ciência Viva Programme promoted by the National Agency for Scientific and Technological Culture, 
CEPESE hosted groups of university students interested in learning about the activity developed by 
a research unit in Human and Social Sciences, an action that sought to sensitize young people to 
research. In addition to workshops devoted to research methodologies in Social and Human Sciences, 
works published by CEPESE were offered to all participants.

DATABASE ON THE MUNICIPALITY OF PORTO AND THE CONSTRUCTION OF THE CITY (1820-1865)

This database results from the project with the same name, developed under the collaboration 
agreement between the Municipality of Porto and CEPESE. The base presents a documentary corpus 
on the urbanism of Contemporary Porto, since the Liberal Revolution of 1820 to the end of the 
mandate of the Count of Lagoaça as mayor of Porto, in 1865. This is fundamentally a compilation 
of data on the way as the Porto’s Municipal Government built the city, in its urban aspects, not only 
in the urbanistic way in the strict sense, but also including questions of salubrity, beautification and 
civilizational progress. Based on the minutes of the different municipal governments during the 
mentioned period, it gathers the actions, initiatives, questions, discussions, opinions, hesitations and 
difficulties experienced, regarding the way in which the municipality of Porto configured the city in 
the part that competed to it, between 1820 and 1865. The database is available at CEPESE’s website 
(http://www.cepese.pt/portal/pt/bases-de-dados/espaco-urbano).

17•56 MUSEUM OF THE 1ST WINE APPELLATION

A team of researchers from CEPESE was responsible for the scientific consulting and production of 
texts of one of the most recent museum spaces in the region of Porto, the 17•56 1st Wine Appellation, 
located in the historical area of   Vila Nova de Gaia. The Museum presents the history of the Royal 
Oporto Wine Company, one of the oldest Portuguese enterprises, founded in 1756 and since then 
operating uninterruptedly, and which is inseparable from the demarcation process of the Alto Douro, 
the oldest official wine region in the world. In this space, inaugurated in September 2018, it is possible 
to observe, among many other pieces of undeniable historical and cultural value, the company’s 
foundation charter and its number 1 share, the map of demarcation of the Alto Douro and one of the 
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stone pillars used for land demarcation in 1758. The Museum follows the history of the Royal Oporto 
Wine Company over the last 160 years, through objects, video records, chronologies and interactive 
maps. In addition to the supervision of the entire design process of the Museum since its inception, 
including the elaboration of the descriptive memory, the selection of objects and the production of 
texts, CEPESE’s team, consisting of Ricardo Rocha, Diogo Ferreira and Paulo Amorim, ministered 
several training actions to the Museum staff, on the history of the company and the demarcated region.

WORKSHOP ON PHOTOS ON PERSONAL ARCHIVES – THE IMPORTANCE OF THE CONTEXT AND CHALLENGES OF 

SOCIAL NETWORKS

Lectured by Anna Carla Mariz, professor at the Federal University of the State of Rio de Janeiro 
(UNIRIO) and a specialist in Information Sciences, this workshop, held in July at CEPESE’s 
premises, focused on the importance of photographic documents as part of personal archives, a 
particularly relevant and timely issue, taking into account the increasing access of individuals to 
means of photography production. Among other aspects, the workshop addressed aspects such as 
the photographic document approached in an archival context, the concept of organicity and its 
importance in the treatment of photographic collections, the inclusion of photographs in institutional 
documentary management, the functions of photography in the construction of memory and the 
process of photography democratization. The partial results of a survey of photographic documents 
on social networks, the way people are dealing with the custody of this documentary type and the 
retrieval of photographs from online publications were also addressed.
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IV. ACCOUNT REPORT (2018)

4.1. FINANCIAL REPORT

Following up the accounting organization for the fiscal year of 2013, in accordance with the accounting 
principles and provisions of the SNC (Accounting Standards System), as well the fiscal regulation 
applicable for the Non-profit Sector Entities and the general fiscal legislation currently in force, we 
present the following accounting report.

1. CAIXA (11)

The balance of this account, 492.46 €, is used for payment of small value expenses.

2. BANKS (12/13)

The bank account is in agreement with bank extracts and is justified with appropriate supporting 
documents. Demand deposit has a total amount of 539.722.92€ and time deposit the amount 
of 45.695,12€.

3. STATE AND OTHER PUBLIC ENTITIES (24)

It presents a credit balance of 35.004.30€, which concerns the following items, to be paid/received 
during January 2019:
  

DESCRIPTION AMOUNT TO PAY AMOUNT TO RECEIVE

IRS – Dependent Work   1.485,00 €

IRS – Independent Work 30.706,08 €

Social Security   2.848,16 €

IRS – Withholding 6.52 €

4. WAGES TO BE PAID IN 2019 (2722)

It presents a credit balance of 18.976,43 €, which concerns the estimated Vacations/Holiday payments,
which are to be paid in 2019, but that concerns to a cost of 2018.

5. CONSULTANTS, ADVISORS AND INTERMEDIARIES (27821)

This account regards the amount to be paid to consultants and advisors and has a credit balance of 
4.560,93€ €, and a debit balance (expenditure to be launched in 2019) amounting to 10.850.65 €, 
resulting in a final credit balance of 6.289,72 €.

6. OTHER DEBTORS AND CREDITORS (2783/2784/2789)

This account has to receive from projects the amount of 284.486,88 € €, from IEFP (Employment 
and Vocational Training Institute) the amount of 4.125,86 €, and from several supports the amount 
of 162.179,22€, and received in advance from other debtors and creditors the amount of 1.960,11€, 
which results in a balance of 452.752,07€.
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7. DEFERRALS (28)

This account presents a credit balance of 375.262,74€, regarding amounts from Projects/IEFP 
internships unpaid until 2019.

8. TANGIBLE FIXED ASSETS (43)

In the fiscal exercise of 2018 there was an investment in fixed assets of 77.710,43€.
Equipment……3.782,25€.
Computers/Furniture/Others....... 73.928,18€.

9. INTANGIBLE FIXED ASSETS (44)

In the year 2013 there was no investment on Intangible Fixed Assets.

EXPENSES

10. SUPPLIERS AND EXTERNAL SERVICES (62)

Distributed as follows:

DESCRIPTION AMOUNT

• Specialized works 144.200,36 €

• Fees 292.984,97 €

• Conservation and repair work 2.334,03 €

• Tools and utensils  455,10 €

• Books and technical documentation 3.921,84 €

• Office supplies 4.095,29 €

• Electricity 6.715,62 €

• Water 327,76 €

• Equipment and Facilities Rental 5.516,55 €

• Communications 6.821,37 €

• Insurances 1.566,00 €

• Cleaning, Hygiene and Comfort 448,25 €

• Other Service Providers 64.446,61 €

 Grand total  533.833,75 €
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11. COSTS WITH PERSONNEL (63)

DESCRIPTION AMOUNT

• Remuneration of staff 96.667,52 €

• Holiday Subsidy 15.184,43 €

• Lunch Subsidy 7.621,49 €

• Christmas Subsidy 7.470,64 €

• Researchers 238.258,93 €

• Internships IEFP 0€

• Internships CEPESE 0€

• Indemnities 0 €

• Expenses over earnings 27.722,35 €

• Insurance for staff 1.697,09 €

• O. costs w/ staff (Research/Grants) 47.158,09 €

Grand Total 441.780,54 €

12. DEPRECIATION OF THE FISCAL EXERCISE (64)

Total amount of 41.892,57 €.

13. OTHER LOSSES AND COSTS (68)

This account presents a balance of 13.241,01 €.

14. OTHER FINANCIAL LOSSES AND COSTS (69)

This account shows costs with banking institutions and late payment interests, amounting to 1.673,10 €.

REVENUES

15. PROVISION OF SERVICES (72)

Amount of support to Research Projects/Fees, totalling 945.916,85 €.

16. SUBSIDIES REGARDING EXPLORATION (75)

Subsidies received from the State and other public and private entities (donations), in the amount 
of 262.082,81 €.

17. OTHER DIVIDENDS AND GAINS (78)

This account presents a balance of 0,80 €.

18. NET INCOME REGARDING 2018 (818)

Positive value (profit) in the amount of 9.845,68 €.

Porto, 22 March 2019

The Accountant,
Emília Araújo
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4.2. LEDGER BALANCE_LIQUIDATION 2018

PROPOSAL FOR THE ALLOCATION OF PROFITS CONCERNING THE ACCOUNTING REPORT

The Board proposes that the Net income regarding 2018, in the amount of 9.845,68 €, is 
transferred to Other Reserves (this proposal was approved in the General Assembly of 
29 March 2019)
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V. ACTIVITY PLAN FOR 2019

CEPESE’s Strategic Programme presented to the FCT and which, for obvious reasons, defines most 
of our Centre’s activities plan, began in 2018 and is expected to continue until 2022. According 
to this Program, our plan of activities for 2019 will continue to seek to contribute to the study 
and understanding of the Portuguese society in multiple aspects and different chronologies – 
historical evolution, present characterization and future challenges – in a synchronic/diachronic 
dynamics. Having History as its main scientific area, it receives contributions from other Human 
and Social Sciences, in order to give the produced research a broader reading and a comparative 
dimension, with a chronological and thematic perspective. It comprises a relatively diverse set of 
themes, grouped into four research groups: Portugal in Europe and in the World: Migrations and 
Foreign Relations; Powers, Elites and Social Relations; Organizations, Tourism and Heritage; and 
Wellbeing, Health and Ageing.

Among the main issues to be studied, the following stand out: emigration between southern 
Europe and South America in the 19th and 20th centuries; Portugal foreign relations from 1820 to the 
present; Portuguese political and economic elites; social powers and relations in the Middle Ages and 
Renaissance (military orders, aristocracy and political societies); the history of accounting in Portugal 
from its origins to the present; associations in Contemporary Portugal; the tourism phenomenon in 
Portugal, from an interdisciplinary perspective (historical, cultural, social and economic); enterprises 
and business dynamics in a local/municipal logic (context variables and competitiveness factors); and 
particularly vulnerable groups of the Portuguese population (aging and mental health).

In order to contribute to the advancement of scientific knowledge within each area addressed, the 
usual initiatives and instruments will continue to be promoted, particularly the publication of research 
results in books and scientific articles, organization of seminars, training actions and workshops, 
the supervision of master’s and doctoral theses and, in the scope of Digital Humanities, electronic 
publications, databases, digitization and treatment of documentary sources and digital information 
availability and sharing (open access).

Within the scope of CEPESE in general and of the Research Groups in particular, the production 
of scientific works will continue to be promoted and supported, in particular with regard to articles in 
accredited national and international journals, books in physical and/or digital format, master’s and 
doctoral theses, seminar communications and the organization of scientific events.

The support to be granted by CEPESE for these activities will take the forms indicated in the 
Activities Report, of which we highlight:

• support for the publication and translation of scientific books and articles, participation in 
conferences and the organization of seminars (in accordance with the FCT’s rules for finan-
cial support);

• availability of our Library, to which our members and researchers can suggest acquisitions;
• hosting of research fellows from FCT and other national and foreign researchers;
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• availability of specialized human resources to support research, including a computer en-
gineer for the construction of databases and other digital base resources and technical sup-
port; an editorial designer to support the production of publications and materials to sup-
port scientific events; and a team specialized in the scientific and financial management of 
research projects;

• access to CEPESE’s digital infrastructure, including newly acquired servers, faster and with 
greater storage capacity, for hosting online resources;

• making available CEPESE’s website for the dissemination of scientific production, which is 
automatically replicated in RCAAP, the Portuguese Official Open Access Scientific Reposi-
tory, in obedience to the FCT’s guidelines;

• provision of facilities and equipment to hold scientific events and resources to support re-
searchers, including work offices, meeting rooms and a modern scanner, which enables the 
capture of large and high definition images, installed in CEPESE in an appropriate office for 
this purpose.

Next, for an easier explanation of the activities to be developed in 2019, we present the main 
objectives and action guidelines for each Research Group. For practicality, taking into account 
the dynamics of the research activity, which often requires the reformulation of the themes or the 
chronology originally foreseen, we refrain from presenting in detail the activities planned by the 
researchers on an individual basis, namely with regard to scientific articles and the presentation of 
communications in seminars, reporting them in detail, at the time of their effective implementation, 
in the reports presented periodically to the Foundation for Science and Technology, and making them 
available online in the personal area that each of CEPESE’s researcher has in our website.

5.1. RESEARCH GROUP PORTUGAL IN EUROPE AND THE WORLD: MIGRATIONS AND FOREIGN 

RELATIONS

This Research Group intends to analyse Portugal’s relations with Europe and the World, in particular 
with the European Union and Brazil, seeking to understand in what ways the Portuguese State has 
maximized its own values and interests relative to other states and external actors. To this end, it studies 
Portugal’s foreign policy in its various facets – economic, political, cultural, diplomatic and social – in 
order to understand the most relevant aspects of its international insertion, its relative importance in 
the global definition of strategic guidelines and the contexts in which they were developed.

This Group is also developing a new field of studies that crosses History, International Relations 
and Political Science, namely in the area of   European Studies, addressing aspects such as the crisis 
in the euro zone, Brexit, democracy in the European Union, foreign relations with Latin America and 
Africa, international cooperation and the export of the European model of State and Nation.

Finally, the Research Group will continue to study the major international migrations that have 
taken place between Southern Europe and South America from the 19th century to the present, in 
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particular by strengthening the international research network REMESSAS, opening our database 
on emigrants from Portugal to Brazil to other regions of Portugal, creating new databases related to 
this topic, scanning documentary sources and continuing the series of international seminars on the 
subject, with over twelve editions already.

In addition to the projects currently underway, for 2019, several seminars are planned, namely 
one on “Humanitarian Action: Missions and Emergencies”, one on the elections to the European 
Parliament and another on migrations between Southern Europe and South America, with particular 
emphasis on migrant associations and root tourism.

5.2. RESEARCH GROUP POWERS, ELITES AND SOCIAL RELATIONS 

This Research Group aims at pursuing studies on the relationship between powers (in a broad sense), 
political and economic elites and social relations in the Portuguese context, from the Middle Ages 
to the present.

As for the most recent period, its objectives are to prepare a global history of the military orders in 
Portugal; a collection of all the documentation of the Order of the Temple and the respective cartulary, 
a fundamental instrument for the history of Portugal and Europe; to give continuity to the Militarium 
Ordinum Analecta collection; participating in a project on the cohesion building of multiethnic societies 
in the 12th century (with foreign partners); to study the Portuguese medieval nobility and to publish the 
General Inquiries of D. Dinis (1301, 1303-1304 and 1307-1311).

With regard to Portuguese elites, the Research Group will concentrate its efforts on the study of 
local and national political elites and business elites in the North of Portugal, with the aim of building 
a complete database of these personalities, which at the same time serves to support other research 
activities; to develop new studies on prosopography, elite theory, social inequality, and relations 
between elites and democracy; to create reading seminars and an original collection on elites, 
available online; and to hold an International Seminar on Elites, with the presence of national and 
foreign experts.

Also within the framework of this Research Group, it is currently in progress the construction of 
a Digital Chorographic Dictionary for the 21st Century, with data on municipalities (demography, 
electoral results, human geography, and historical, artistic and cultural information), as well as 
construction of an Internet portal with all editions of the Portuguese Government Gazette published 
during the Constitutional Monarchy.

In addition to the submission of several articles, it is worth mentioning, as regards to the activities 
planned for 2019, a seminar on the models of social and institutional reproduction of the nobility in 
the Ancient Regime, one on the official press in Portugal and in the West, and a third on motivations, 
initiatives and interpretations of the practice of warfare during the Middle Ages in the Iberian 
Peninsula and the Baltic.

The collective work Bragança. From its origins to the Liberal Revolution of 1820 will also be 
launched, and a new project in the same field, but dedicated to the history of the Municipality of 
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Guarda, will be initiated. The DIGIGOV portal will be made available to the public in the last quarter 
of 2019 and a study will be published on one of the most eminent and controversial figures of the 
Portuguese Church at the end of the Ancient Regime, António Luís da Veiga Cabral da Câmara, bishop 
of Bragança and Miranda. Finally, in the scope of political elites, the projects on the Mayors of Ponte 
de Lima and Vila Nova de Gaia will be resumed and the works on the Prime Ministers of Portugal and 
the Civil Governors of Bragança will be published.

5.3. RESEARCH GROUP ORGANIZATIONS, TOURISM AND HERITAGE

Benefiting from the multidisciplinary training of its researchers (Tourism, History, Management and 
Economics), this Research Group seeks to articulate two main dimensions: Tourism and Heritage 
/ Organizations and Management.  Reflecting the current importance of the tourism sector and the 
organizational framework, its general objectives are based on the production of innovative scientific 
studies on tourism, combining the historical, patrimonial, cultural, economic and management 
perspective, and on organizations in general, independently of (public / private, for-profit or non-
profit) or its area of activity, prioritizing their present and/or past socio-economic relevance and 
geographical location (northern Portugal).

The Organizational aspect seeks to understand its changes, development, sustainability and 
interaction with the process of social construction. To this end, it intends to create an Economic and 
Social Observatory, with the objective of researching and disseminating economic and entrepreneurial 
dynamics of different municipalities, characterizing local companies, their evolution, contextual 
variables and competitiveness factors. The first phase will focus on the municipality of Vila Nova de Gaia. 
It is anticipated that the information regarding this municipality, with respect to economic activity, will 
be available for consultation at the end of April 2019. 

In this context, a research project on the History of Accounting in Portugal is also in progress, in 
order to provide a comprehensive analysis of this science at the service of organizations, and another 
on the associations established in the 19th and 20th centuries in Portugal, to make known their action 
and relevance.

The Tourism and Heritage component has as its strategic core the realization of an integrative 
project, called “Routes of Memory”, based on the development of historical, artistic, cultural, sociological, 
anthropological, economic and management research, providing a set of knowledge to encourage an 
innovative attitude in the value chain of tourism, through the valorisation of cultural heritage and the 
promotion, sustainability and competitiveness of tourism in the north-west of the Iberian Peninsula. 
The first results of this project will be presented in September 2019, during the Seminar on Migrations, 
which will have at least one panel dedicated specifically to Roots Tourism. Still in the domain of   
Heritage and Organizations, a study on Porto’s Alfândega Nova is also planned, not only in terms of its 
architectural and urban importance, but also as a driving force for tourism and the economy of the city 
and the region.
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5.4. RESEARCH GROUP WELLBEING, HEALTH AND AGING

This Research Group aims to research and characterize wellbeing and health trajectories and to 
contribute to the knowledge and development of intervention strategies, focusing on emerging 
vulnerable groups in the current Portuguese socio-economic and demographic configuration. Three 
themes deserve special attention: population ageing (a challenge shared by contemporary societies), 
the prevalence of mental illnesses (epidemiological studies show that psychiatric disorders affect 
more than a fifth of the Portuguese population) and the development of educational strategies.

Based on a broad theoretical framework, with contributions from sociology, psychology, social 
service, education sciences and demography, this RG aims to: contribute to the knowledge of the 
health and wellbeing trajectories of the Portuguese population; contribute to the development of 
integrated intervention strategies; identify the necessary knowledge and skills for the creation of 
multidisciplinary teams to intervene in individuals and families with identified risks; contribute to the 
development of social policies  directed to these groups; provide specialized training to groups and 
organizations that provide care.

In addition to specific studies, the RG covers three main projects: “Personal Social Networks of 
Portuguese Elderlies”, “Evaluation and Intervention in Families at Risk” and “Reconceptualization 
Movement in Social Service in Latin America and International Interlocutions: Contestation 
Movements in Iberian and North American Social Work in the period 1960/1980”, which will continue 
to be developed throughout 2019.
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Items January February March April May June July August September October November December Total

Strategic Project  12 500,00€ 12 500,00€ 12 500,00€ 12 500,00€ 12 500,00€ 12 500,00€ 12 500,00€ 12 500,00€ 12 500,00€ 12 500,00€ 12 500,00€ 12 500,00€ 150 000,00€ 

Mayors of Ponte de Lima 14 000,00€  14 000,00€ 

SCMP – Treatment of Documentary Funds 25 000,00€ 25 000,00€ 25 000,00€ 25 000,00€  100 000,00€

Digital Diário de Governo 2 240,00€ 2 240,00€   2 240,00€   2 240,00€   2 240,00€   2 240,00€   2 240,00€   2 240,00€    2 240,00€  20 160,00€ 

Missionary Franciscans of Our Lady 11 250,00€ 11 250,00€ 11 250,00€ 11 250,00€ 45 000,00€

ITRACOTUR - Knowledge transfer initiative 27 250,00€ 27 250,00€

Museum of the 1st Appellation 25 000,00€ 25 000,00€

History of Porto’s Alfândega 5 000,00€ 5 000,00€ 5 000,00€ 5 000,00€ 5 000,00€ 5 000,00€ 5 000,00€ 5 000,00€ 40 000,00€

History of Guarda 10 625,00€ 10 625,00€ 10 625,00€ 31 875,00€

Members fees 26 500,00€ 26 500,00€

Total Revenues 14 740,00€ 41 990,00€ 102 490,00€ 19 740,00€ 19 740,00 € 66 615,00€ 19 740,00€ 19 740,00€ 80 615,00€ 17 500,00€ 17 500,00€ 59 375,00€ 479 785,00€ 

Human Resources 11 000,00€  11 000,00€  11 000,00€  11 000,00€  11 000,00€  11 000,00€  11 000,00€  11 000,00€  11 000,00€  11 000,00€  11 000,00€  11 000,00€  132 000,00€ 

General Expenses (water / electricity / rents / communications /  4 500,00€   4 500,00€   4 500,00€  4 500,00€  4 500,00€   4 500,00€  4 500,00€  4 500,00€   4 500,00€  4 500,00€   4 500,00€  4 500,00€  54 000,00€ 

internet / office supplies / building maintenance)

Procurement of Goods and Services and Other Current Expenses 22 500,00€  22 500,00€  22 500,00€  22 500,00€  22 500,00€  20 125,00€  22 500,00€  22 500,00€  30 500,00€  22 500,00€  22 500,00€  28 660,00€  281 785,00€

(meetings / book publishing / databases / scanning / translations) 

Computer Equipment (purchase of equipment / software / renewal  1 000,00€  1 000,00€ 1 000,00€ 1 000,00€ 1 000,00€ 1 000,00€ 1 000,00€ 1 000,00€ 1 000,00€ 1 000,00€ 1 000,00€ 1 000,00€ 12 000,00€

of equipment warranties)

Total Expenses 39 000,00€ 39 000,00€ 39 000,00€ 39 000,00€ 39 000,00€ 36 625,00€ 39 000,00€ 39 000,00€ 47 000,00€ 39 000,00€ 39 000,00€ 45 160,00€ 479 785,00€
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5.5. BUDGET FORECAST FOR 2019
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Items January February March April May June July August September October November December Total

Strategic Project  12 500,00€ 12 500,00€ 12 500,00€ 12 500,00€ 12 500,00€ 12 500,00€ 12 500,00€ 12 500,00€ 12 500,00€ 12 500,00€ 12 500,00€ 12 500,00€ 150 000,00€ 

Mayors of Ponte de Lima 14 000,00€  14 000,00€ 

SCMP – Treatment of Documentary Funds 25 000,00€ 25 000,00€ 25 000,00€ 25 000,00€  100 000,00€

Digital Diário de Governo 2 240,00€ 2 240,00€   2 240,00€   2 240,00€   2 240,00€   2 240,00€   2 240,00€   2 240,00€    2 240,00€  20 160,00€ 

Missionary Franciscans of Our Lady 11 250,00€ 11 250,00€ 11 250,00€ 11 250,00€ 45 000,00€

ITRACOTUR - Knowledge transfer initiative 27 250,00€ 27 250,00€

Museum of the 1st Appellation 25 000,00€ 25 000,00€

History of Porto’s Alfândega 5 000,00€ 5 000,00€ 5 000,00€ 5 000,00€ 5 000,00€ 5 000,00€ 5 000,00€ 5 000,00€ 40 000,00€

History of Guarda 10 625,00€ 10 625,00€ 10 625,00€ 31 875,00€

Members fees 26 500,00€ 26 500,00€

Total Revenues 14 740,00€ 41 990,00€ 102 490,00€ 19 740,00€ 19 740,00 € 66 615,00€ 19 740,00€ 19 740,00€ 80 615,00€ 17 500,00€ 17 500,00€ 59 375,00€ 479 785,00€ 

Human Resources 11 000,00€  11 000,00€  11 000,00€  11 000,00€  11 000,00€  11 000,00€  11 000,00€  11 000,00€  11 000,00€  11 000,00€  11 000,00€  11 000,00€  132 000,00€ 

General Expenses (water / electricity / rents / communications /  4 500,00€   4 500,00€   4 500,00€  4 500,00€  4 500,00€   4 500,00€  4 500,00€  4 500,00€   4 500,00€  4 500,00€   4 500,00€  4 500,00€  54 000,00€ 

internet / office supplies / building maintenance)

Procurement of Goods and Services and Other Current Expenses 22 500,00€  22 500,00€  22 500,00€  22 500,00€  22 500,00€  20 125,00€  22 500,00€  22 500,00€  30 500,00€  22 500,00€  22 500,00€  28 660,00€  281 785,00€

(meetings / book publishing / databases / scanning / translations) 

Computer Equipment (purchase of equipment / software / renewal  1 000,00€  1 000,00€ 1 000,00€ 1 000,00€ 1 000,00€ 1 000,00€ 1 000,00€ 1 000,00€ 1 000,00€ 1 000,00€ 1 000,00€ 1 000,00€ 12 000,00€

of equipment warranties)

Total Expenses 39 000,00€ 39 000,00€ 39 000,00€ 39 000,00€ 39 000,00€ 36 625,00€ 39 000,00€ 39 000,00€ 47 000,00€ 39 000,00€ 39 000,00€ 45 160,00€ 479 785,00€
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