
  

 

ACTA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACONSELHAMENTO CIENTÍFICO DO CENTRO DE 

ESTUDOS DA POPULAÇÃO, ECONOMIA E SOCIEDADE (CEPESE) 

 

Reuniu a Comissão de Aconselhamento Científico do Centro de Estudos da População, 

Economia e Sociedade (CEPESE), no Porto, no dia vinte e sete de Novembro de dois mil e nove, 

pelas dezassete horas e trinta minutos horas.  

Após a apresentação da Unidade de Investigação pelo seu Coordenador e pelos respectivos 

Coordenadores dos Grupos de Investigação, a Comissão de Aconselhamento Científico, prévio 

conhecimento do Relatório de Actividades do Centro e do Relatório de Actividades dos Grupos 

de Investigação, bem como do Plano de Actividades previsto para 2010 e do Orçamento Geral 

da Unidade, emitiu o seguinte parecer: 

 

1. Parecer sobre a Actividade Científica desenvolvida em 2009/report 

As actividades compõem um conjunto rico e diversificado de projectos, que testemunham um 

trabalho sério e um contínuo processo de crescimento do Centro. A notar, ao lado das 

publicações, o esforço relativo aos interessantes bancos de dados, o aprimoramento da sua 

Revista e a preocupação regional, no âmbito português. 

 

2. Parecer sobre a Actividade Científica prevista para 2010 

 

As actividades de 2010 prosseguem na linha anterior, mantendo-se, portanto, o que foi dito. 

Entretanto, é importante prestar atenção aos pontos levantados em 4, abaixo. 

 

 

3. Parecer sobre o Orçamento previsto para o financiamento da Actividade Científica da 

Unidade para 2010 

O orçamento parece equilibrado, os recursos bem aproveitados e de acordo com as 

necessidades, destacando-se que cerca de metade dos fundos provém de outras fontes que 

não a FCT. 

 



4. Sugestões da Comissão de Aconselhamento Científico quanto ao funcionamento e 

actividade científica do CEPESE 

Levando em consideração o carácter pioneiro e extremamente meritório do CEPESE, a 

Comissão aconselha, entretanto, atenção aos seguintes pontos: 

a) Melhor atenção à transversalidade entre as diversas actividades, o que poderia 

ampliar as suas potencialidades internas e externas, e dar mais coerência temática; 

b) Maior atenção à difusão e transferência dos conhecimentos gerados. Sem detrimento 

da publicação das interessantes obras em português, empenho na publicação de 

artigos, em periódicos inclusive fora do mundo ibérico, parece importante 

c) A internacionalização já conseguida deveria ir, além dos protocolos, por uma busca de 

esforços integrados com outros centros de investigação no exterior, maior troca de 

investigadores e participação em projectos comuns, financiados por agências externas. 

O tema da migração fornece um bom exemplo, podendo a questão ser ampliada tanto 

à França como aos outros migrantes latinos no Brasil. 

d) O CEPESE deveria reflectir sobre a tensão crescente entre acumulação e especialização 

de projectos. A criação de linhas transversais mais claras e a passagem de supridor da 

oferta – inevitável se recebe financiamentos externos – a indutor da procura, inclusive 

com os seus parceiros externos, é um desafio a ser contemplado.  
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