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encontram empenhados na preparação de teses de mestrado e doutoramento.
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To develop research in History and Social Sciences, through the publication and divulging of the obtained results in books, in accredited national and foreign journals, and in CEPESE digital platforms;
To promote and spread scientific culture throughout the Portuguese society, thus contributing for
the development of the information and communication society;
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countries and to the Portuguese-speaking countries;
To train and support, both scientifically and materially, young researchers, namely those preparing
master and doctorate theses.
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INTRODUÇÃO

O ano de 2014 foi, como sabíamos que seria, um período de transição para o CEPESE, por força
do processo de avaliação levado a cabo pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, através de um
painel de especialistas internacionais coordenado pela European Science Foundation. Um processo
complexo e moroso, iniciado em 2013 mas que nos ocupou boa parte de 2014 e que, pelas razões que
abordaremos mais adiante, ainda não terminou.
Esta transição entre duas estruturas internas distintas, acrescida do tempo despendido na elaboração de sucessivos relatórios e na realização de numerosas reuniões preparatórias, acabou por se repercutir negativamente nas atividades desenvolvidas pelo CEPESE no último ano, em menor número
do que tem sido habitual, embora mantendo os padrões de excelência científica que têm orientado a
nossa ação desde sempre. Isto porque tal transição correspondeu inevitavelmente a um período de
uma certa indefinição, quer quanto à configuração final dos Grupos de Investigação e das atividades a
desenvolver, dependentes da apreciação dos avaliadores, quer no que concerne ao montante do financiamento a ser concedido para a realização dessas mesmas atividades.
Assim, 2014 foi o último ano em que o CEPESE se apresentou com a estrutura que mantinha desde
2008, apresentando a partir de 2015 uma solução mais consentânea com os novos temas e problemáticas decorrentes da investigação que fomos realizando e da própria evolução das Humanidades
e das Ciências Sociais como um todo. Evidencia-se, agora, uma abordagem mais ajustada às orientações e boas práticas internacionais, dotada de uma base muito sólida nas Humanidades Digitais e
com uma importante dimensão comparativa, reforçando assim a interdisciplinaridade e o estudo de
áreas emergentes, embora mantendo-se fiel a domínios ainda insuficientemente estudados e já com
tradição no CEPESE. No ponto 5 deste documento (Programa de Atividades Científicas para 2015),
abordamos com maior pormenor a nova estrutura do CEPESE e os principais objetivos e temáticas de
cada Grupo de Investigação.
O esforço desenvolvido em 2014 no sentido de preparar o melhor possível o processo de avaliação,
mas também a qualidade da investigação desenvolvida nos últimos cinco anos e do Programa Estratégico que apresentámos e que se estende até 2020, foram reconhecidos pelos avaliadores. A visita destes
às nossas instalações decorreu da melhor forma possível, e desde já renovamos o nosso agradecimento e
reconhecimento a todos os colegas que participaram nessa reunião e que ajudaram a transmitir a certeza
de que somos, sob todos os pontos de vista, um centro de excelência.
De resto, na sua apreciação final, cujo texto integral pode ser consultado nas pp. 33-35 deste Relatório, o painel menciona, no que se refere à produtividade e contribuição para o Sistema Científico
e Tecnológico Nacional, entre outros aspetos, o facto de o CEPESE ser uma instituição de utilidade
pública; o acolhimento de investigadores de diversas universidades; a capacidade de obtenção de
financiamento privado; as fortes ligações internacionais que mantém; a sua multidisciplinaridade;
e a excelência da Unidade, “única em Portugal” – assim se refere –, no domínio das Humanidades
Digitais, em termos de infraestrutura e equipamentos.
Quanto ao mérito científico e à natureza inovadora do Programa Estratégico apresentado, o painel
refere a “estratégia especializada inteligente” do CEPESE em benefício do turismo e da capacidade dos
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jovens investigadores encontrarem emprego em indústrias culturais e criativas, ou até de criarem o
seu próprio negócio; o facto de o trabalho desenvolvido ser académico mas visando a sua aplicação na
economia e na comunidade; as parcerias no estrangeiro e as candidaturas propostas a financiamento
internacional; e, novamente, a sua multidisciplinaridade.
No que diz respeito à exequibilidade do plano de trabalhos e razoabilidade do financiamento solicitado, os avaliadores enfatizam o rigor do orçamento; a qualidade das instalações e equipamento;
e o facto de o CEPESE oferecer “o melhor dos dois mundos”: acesso às excelentes infraestruturas do
CEPESE e aos recursos académicos da Universidade.
No entanto, não obstante a inexistência de qualquer crítica explícita ou implícita, o CEPESE
não obteve a classificação máxima, o que se repercutiu na classificação obtida (Very Good), a qual,
não nos envergonhando, ficou aquém daquilo que sabemos corresponder à dimensão e qualidade
objetivas da nossa atividade.
Ao mesmo tempo, o CEPESE foi claramente prejudicado no financiamento concedido (150 000
euros por ano), quando, no respeito das regras publicamente anunciadas pela FCT, tínhamos solicitado 300 000 euros, montante esse que o painel de avaliação considerou adequado aos objetivos
propostos. A verba atribuida é insuficiente quer para assegurar as despesas correntes do CEPESE,
quer para garantir o cabal cumprimento do Programa Estratégico e, mais grave que isso, muito inferior ao montante per capita médio concedido à generalidade das Unidades com a nossa dimensão e
classificação. De facto, o valor médio atribuído ao CEPESE ronda os 35% a 50% do montante atribuído
à maioria das Unidades, independentemente da sua dimensão ser semelhante, superior ou inferior;
de serem Unidades dentro da nossa área científica ou de áreas diferentes; de terem classificações
semelhantes ou até inferiores à nossa, e até em relação a Unidades com uma intensidade laboratorial
praticamente nula, quando a do CEPESE é média, como o próprio painel de avaliação reconheceu.
Apenas cinco unidades com Very Good receberam um financiamento per capita inferior, todas elas
com classificação quantitativa inferior à do CEPESE; e no caso específico das Humanidades, o financiamento per capita do CEPESE foi o segundo mais baixo.
Não podendo, de modo algum, concordar com a classificação e com o montante de financiamento
atribuídos, o CEPESE contestou formalmente os resultados, em sede de audiência prévia. Estando
ainda pendente a resposta por parte da FCT, é evidente que o Centro está a ser prejudicado no que se
refere à definição do Plano de Atividades do CEPESE para 2015 – embora tenhamos feito um esforço
para, no presente relatório, apresentar aquelas que serão as grandes linhas orientadoras das atividades para o corrente ano.
Resumindo, o CEPESE não tem nada a obstar contra a avaliação feita pelo painel, que consideramos
equilibrada e justa. O que está em causa são duas outras coisas:
• em primeiro lugar, a classificação atribuída, completamente desajustada em relação às apreciações recebidas, indiciando uma espécie de “segunda avaliação”, animada por critérios financeiros sem qualquer base científica;
• em segundo lugar, o financiamento concedido, no desrespeito total das regras anunciadas antes de ter tido lugar o processo de candidatura, e que em caso algum poderiam ser alteradas
uma vez iniciado tal processo.
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Apesar das dificuldades enunciadas, a que se juntam os conhecidos constrangimentos económico-financeiros que ainda se fazem sentir no País e que, obviamente, se refletem nos montantes atribuídos pelo Estado, mas também nas verbas concedidas pelas entidades privadas, à investigação e
desenvolvimento, estamos certos de que os nossos associados e colaboradores continuarão a dar o
melhor de si para que, mesmo neste clima de indefinição e incerteza, o CEPESE prossiga o seu esforço
no sentido de produzir um trabalho científico de qualidade, inovador e rigoroso, com uma forte preocupação de colocar ao serviço de todos a investigação que produz, de atrair jovens para o mundo da
ciência, e de construir conhecimento aberto ao mundo, pois só assim, voltados para o futuro, o nosso
esforço fará sentido.

O PRESIDENTE DA DIREÇÃO

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
(alterações) e n.º 244 de 21.12.2006 (alterações), e tem por missão:
• desenvolver a investigação em História e nas Ciências Sociais, através da publicação e difusão
dos resultados obtidos, em livros, revistas nacionais e estrangeiras acreditadas, e nas plataformas digitais do CEPESE;
• promover e difundir a cultura científica na sociedade portuguesa, contribuindo, deste modo,
para o desenvolvimento da sociedade de informação e comunicação;
• reforçar a presença portuguesa no mundo, através do estabelecimento de relações com a comunidade científica internacional, dando particular importância aos países da Europa do Sul e
aos países de língua oficial portuguesa;
• formar e apoiar, científica e materialmente, jovens investigadores, nomeadamente os que se
encontram empenhados na preparação de teses de mestrado e doutoramento.
Ao presente, o CEPESE tem 320 associados individuais, além de dezasseis 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 estrangeiros, com alguns
dos quais tem protocolos de colaboração.
A sua investigação desenvolve-se nos mais diversos domínios da História, Património Cultural e
Documental, Arte, Relações Internacionais, População e Prospetiva, Economia Social, Sociologia e
Psicologia, apoiando a realização de estudos, propiciando o debate dos resultados da investigação em
seminários e outros encontros científicos regulares e pluridisciplinares, e promovendo a sua publicação em revista própria, editada desde 1995, a População e Sociedade, a qual lançou, até ao momento,
22 números, e através das suas coleções, nomeadamente, Economia e Sociedade, Os Portugueses no
Mundo, Arte e Património e Militarium Ordinum Analecta.
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. A partir de
2012 passou também a dispor de uma ampla sala de reuniões e um gabinete de apoio localizados no
Palacete Burmester, a cerca de 50 metros do edifício-sede. O CEPESE está equipado com sete computadores de secretária com acesso à Internet de banda larga e ligados em rede, servidores próprios,
dezenas de computadores portáteis para trabalho de campo, quatro impressoras a laser (uma a cores),
digitalizador de última geração, fotocopiadora, máquinas fotográficas digitais, videoprojector e fax.
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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 contabilidade 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 CEPESE, além de
se encontrar disponível no nosso portal, em versão digital, após a sua aprovação em Assembleia Geral.

1.2. ESTRUTURA ORGÂNICA
O CEPESE, enquanto associação científica sem fins lucrativos, tem órgãos sociais próprios, a Assembleia Geral, a Direção e o Conselho Fiscal. Dispõe ainda, na sua estrutura orgânica, de um Conselho
Científico, e enquanto unidade de investigação, de uma Comissão de Aconselhamento Científico.
1.2.1. ÓRGÃOS SOCIAIS E CONSELHO CIENTÍFICO
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 Assembleia Geral é dirigida por uma mesa composta por um presidente, um vice-presidente e um secretário.
CONSELHO FISCAL

Compete ao Conselho Fiscal examinar as contas do CEPESE e apresentar o respetivo parecer à Assembleia Geral. É constituído por três membros, um presidente, um relator e um vogal.
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 a
seis vice-presidentes e dois suplentes, eleitos entre os sócios doutorados que integram a associação.
CONSELHO CIENTÍFICO

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. É constituído por todos os investigadores doutorados do Centro. No âmbito deste
órgão funciona ainda uma Comissão de Coordenação, constituída pelo coordenador da Unidade de
Investigação e pelos coordenadores dos Grupos de Investigação do CEPESE.
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COMPOSIÇÃO DOS ÓRGÃOS SOCIAIS E CONSELHO CIENTÍFICO NO QUADRIÉNIO 2012-2015
Em sessão da Assembleia Geral do CEPESE de 23 de março de 2012, ficaram eleitos os seguintes corpos sociais para o quadriénio 2012-2015:
ASSEMBLEIA GERAL

Presidente – Prof. Doutor Manuel Nazareth
Vice-presidente – Prof. Doutor Jorge Arroteia
Secretário – Mestre Paulo Amorim
CONSELHO FISCAL

Presidente – Prof. Doutor Fernando de Almeida
Relator – Prof. Doutor António Queirós
Vogal – Prof. Doutor Pedro Nunes
DIREÇÃO
(composição alterada em conformidade com a proposta aprovada em Assembleia Geral de 31 de março de 2014)

Presidente – Prof. Doutor Fernando de Sousa
Vice-presidentes (incluindo dois suplentes) – Prof. Doutor Armando Carvalho Homem; Prof. Doutora
Maria da Graça Martins; Prof. Doutora Teresa Rodrigues; Prof. Doutor José da Cruz Lopes; Prof. Doutora Maria Ortelinda Barros; Prof. Doutor José Francisco Queiroz; Prof. Doutora Maria João Guardado Moreira; Prof. Doutor Pedro Mendes
CONSELHO CIENTÍFICO

Presidente – Prof. Doutor Luís Adão da Fonseca
Vice-presidente – Prof. Doutora Conceição Pereira
Secretária – Prof. Doutora Paula Cardona
COMPOSIÇÃO DOS ÓRGÃOS SOCIAIS E CONSELHO CIENTÍFICO PARA O QUADRIÉNIO 2015-2019
(composição aprovada em Assembleia Geral de 30 de março de 2015)

ASSEMBLEIA GERAL

Presidente – Prof. Doutor Manuel Nazareth
Vice-presidente – Prof. Doutor Jorge Arroteia
Secretário – Mestre Paulo Amorim
Suplente – Prof. Doutor Diogo Ferreira
Suplente – Prof. Doutora Rosário Bastos
CONSELHO FISCAL

Presidente – Prof. Doutor Fernando de Almeida
Relator – Prof. Doutora Isilda Monteiro
Vogal – Prof. Doutor Pedro Nunes
Suplente – Prof. Doutor António Godinho
Suplente – Prof. Doutor António Queirós
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DIREÇÃO

Presidente – Prof. Doutor Fernando de Sousa
Vice-presidente – Prof. Doutor José da Cruz Lopes
Vice-presidente – Prof. Doutor José Francisco Queiroz
Vice-presidente – Prof. Doutora Maria da Graça Martins
Vice-presidente – Prof. Doutora Maria Ortelinda Barros
Suplente – Prof. Doutor Armando Carvalho Homem
Suplente – Prof. Doutor Pedro Mendes
CONSELHO CIENTÍFICO

Presidente – Prof. Doutor Luís Adão da Fonseca
Vice-presidente – Prof. Doutora Maria da Conceição Pereira
Secretária – Prof. Doutora Cristina Pimenta

1.2.2. UNIDADE DE INVESTIGAÇÃO CEPESE
No âmbito do seu objeto e fins, está constituída no CEPESE, desde 1996, uma Unidade de Investigação da área de História, com a mesma designação, dependente da FCT – Fundação para a Ciência
e a Tecnologia, cuja atividade se rege pelas normas estabelecidas pelo Ministério da Educação e
Ciência, agregando 110 investigadores dou0torados de diferentes instituições de ensino superior
portuguesas, além de vários investigadores não doutorados.
Enquanto Unidade de Investigação da FCT, o CEPESE foi constituído, entre 2008-2014, por cinco
Grupos de Investigação (GIs), estruturados de forma autónoma, cada um dos quais com o seu próprio
coordenador:
• Arte e Património Cultural do Norte de Portugal
• Economia, Sociedade e Política do Portugal Contemporâneo
• Estudos Medievais e do Renascimento
• População e Prospetiva
• Relações Externas de Portugal
Em 2015, esta estrutura sofreu uma profunda remodelação, passando a Unidade de Investigação a
compor-se de nove Grupos de Investigação:
• Património Artístico, Cultural e Documental
• Turismo no Norte de Portugal: Plataformas e Orientação Estratégica
• Elites Políticas e Económicas do Portugal Contemporâneo
• Sociabilidades e Poderes no Portugal Medieval e do Renascimento
• População Portuguesa e Migrações na Europa e no Mundo
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• Relações Externas de Portugal
• Mudanças Económicas e Sociais: Organizações e Sustentabilidade
• Bem-Estar, Saúde e Envelhecimento
• TIC aplicadas às Ciências Sociais e Humanidades
Os objetivos e linhas gerais de ação dos novos Grupos de Investigação encontram-se descritos no
ponto V deste Relatório (Programa de Atividades Científicas para 2015), onde se apresenta o Programa Estratégico do CEPESE 2015-2020.

1.2.3. COMISSÃO EXTERNA PERMANENTE DE ACONSELHAMENTO CIENTÍFICO
Enquanto Unidade de Investigação, o CEPESE dispõe de uma Comissão de Aconselhamento, composta por 14 professores catedráticos de universidades portuguesas (2), espanholas (5), francesas (2),
italianas (3) e brasileiras (2). Tem como funções apreciar a atividade anual da Unidade e produzir um
parecer nesse sentido.
MEMBROS DA COMISSÃO DE ACONSELHAMENTO

Celso Almuiña (Facultad de Filosofía y Letras – Universidad de Valladolid)
Cristina Montalvão Sarmento (Faculdade de Ciências Sociais e Humanas – Universidade Nova de Lisboa)
Emilio Franzina (Facoltà di Lettere e Filosofia – Università degli Studi di Verona)
Esther Martinez Quinteiro (Facultad de Geografía e Historia – Universidad de Salamanca)
Maurizio Vernassa (Faculdade de Ciência Política – Università de Pisa)
Claude Gauvard (Université Paris I)
Vicente Alvarez Palenzuela (Facultad de Filosofia y Letras – Universidade Autónoma de Madrid)
Manuel Lopes Porto (Faculdade de Direito – Universidade Lusíada do Porto)
Renato Galvão Flôres (Fundação Getúlio Vargas – Rio de Janeiro)
Isidro Dubert (Facultade de Xeografía e História – Universidade de Santiago de Compostela)
Jean Pierre Poussou (Université Paris-Sorbonne – Paris IV)
Darko Pandakovic (Facoltà di Architettura – Politecnico di Milano)
Eugênio de Ávila Lins (Faculdade de Arquitetura – Universidade Federal da Bahia)
Juan Monterroso Montero (Facultade de Xeografia e Historia – Universidade de Santiago de Compostela)

1.2.4. SECRETARIADO PERMANENTE
O CEPESE conta com um Secretariado Permanente especializado, composto por oito investigadores,
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.
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1.3. 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 | Câmara Municipal
de Vila Nova de Gaia | Carnady – Comércio Internacional, Lda. | Douro Azul | Fundação Manuel
António da Mota | Fundação Dr. António Cupertino de Miranda | ISLA – Instituto Superior de Línguas e Administração | ISMT – Instituto Superior Miguel Torga | ISVOUGA – Instituto Superior de
Entre Douro e Vouga | Novo Banco | Real Companhia Velha | UERJ – Universidade do Estado do
Rio de Janeiro | Universidade Lusófona do Porto | Vicaima
Fernando Aguiar-Branco | Vitorino Magalhães Godinho †
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II. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

Em 2014, foram realizadas diversas obras de manutenção do edifício CEPESE: procedeu-se à limpeza e reparação das caleiras e à substituição de diversas telhas partidas; à lavagem e pintura das
paredes exteriores; ao restauro e pintura de uma parede interna que se encontrava degradada, no
corredor de acesso à Biblioteca; à reparação e pintura de todas as janelas e portas, degradadas por
ação do tempo; à substituição de interruptores, para maior segurança elétrica; à substituição da
claraboia, que estava partida; e ao nivelamento de parte do terreno circundante ao edifício, junto
ao passeio de acesso ao mesmo.
No que concerne a mobiliário e equipamento de escritório, destacamos a aquisição de estantes
e serra livros para a Biblioteca, que se encontra agora distribuída por três salas, em virtude do contínuo aumento do acervo bibliográfico do CEPESE; e a aquisição de quatro cadeiras operativas e de
uma dezena de cadeiras de visitante.
Quanto a equipamento tecnológico, foi adquirido um videoprojector Epson EB-1945W para
projeção de imagens e vídeo em alta definição; uma NAS (network-attached storage) Netgear
RN322124 com 48 TB, para armazenamento e acesso por rede a informação digital; duas máquinas
fotográficas Nikon D800 e lente Carl Zeiss Makro-Planar para o scanner RBS A2+ semiautomático,
adquirido em 2013, para a digitalização de livros e fontes documentais em alta velocidade e com
elevada resolução; três aquecedores para substituição de equipamento similar antigo; três discos
rígidos HP 300GB 10K para substituição no servidor; e um bastidor para acondicionar os servidores e restante infraestrutura digital do CEPESE.
Tal como referido no último relatório a este propósito, também estes equipamentos e reforço
da infraestrutura digital tiveram já um impacto muito relevante no desenvolvimento da nossa atividade, permitindo-nos a construção e acolhimento de plataformas digitais e respetivos conteúdos,
a realização de seminários e reuniões científicas com as melhores condições técnicas e o apoio
material ao trabalho de campo dos investigadores, habilitando o CEPESE a responder de forma
adequada aos desafios futuros, através da virtualização de processos e de conteúdos, que permitem
um maior disseminação do conhecimento produzido e, simultaneamente, a redução de custos a
médio e longo prazo.
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III. ATIVIDADE CIENTÍFICA (2014)

3.1. APOIO À INVESTIGAÇÃO

DESLOCAÇÕES AO ESTRANGEIRO E NO PAÍS
Em 2014, 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 científicas, e para a realização de atividades de trabalho de campo, integradas nos projetos de investigação em curso.

APOIO A INVESTIGADORES PARA A OBTENÇÃO DOS GRAUS DE MESTRADO E DOUTORAMENTO
O CEPESE, como é prática desde a sua criação, continuou a apoiar os seus investigadores que se
encontram a preparar teses de mestrado e 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. Os bolseiros de doutoramento acolhidos pelo CEPESE encontram-se
descritos em campo próprio.

BIBLIOTECA E CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO
A Biblioteca do CEPESE, em 2014, foi objeto de uma reestruturação, em virtude do contínuo enriquecimento do seu acervo, encontrando-se agora distribuída por três salas. Por outro lado, prosseguiu-se
a política de permutas da Revista do CEPESE, População e Sociedade, com revistas científicas portuguesas e estrangeiras no âmbito das Ciências Sociais e das Humanidades, o que permitiu enriquecer o acervo do CEPESE. Note-se que a Biblioteca do CEPESE é altamente especializada, em torno
das áreas das Humanidades e Ciências Sociais que constituem o foco principal da sua atividade de
investigação, incluindo diversa bibliografia estrangeira, sendo dada aos sócios a possibilidade de sugerirem aquisições, enquadradas nos respetivos projetos de investigação. A nossa Biblioteca apresenta ainda um valioso acervo de fontes documentais raras, como manuscritos, coleções de legislação,
relatórios oficiais e outros, que constituem fontes primárias muito valiosas para a prossecução dos
estudos desenvolvidos pela Unidade.
A Biblioteca do CEPESE é de acesso livre a todos os investigadores que a queiram consultar,
estando os títulos que compõem o seu acervo catalogados digitalmente. Como tal, o seu catálogo é
pesquisável através da página do CEPESE na Internet, incluindo os artigos das revistas científicas
mais relevantes.
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CONTRATAÇÃO DE DOUTORADOS
Ao abrigo do “Concurso Internacional para a contratação de 1000 doutorados – Programa Ciência
2008”, da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, em dezembro de 2014 foi recrutado um novo investigador doutorado em regime de exclusividade, Diogo Teixeira Guedes Ferreira, em substituição
de uma investigadora recrutada anteriormente, que optou por terminar antecipadamente o seu contrato. Como habitualmente, o referido investigador foi selecionado através de um júri internacional,
e desenvolverá o seu projeto de investigação ao longo de 2015.
Quanto aos restantes três investigadores recrutados no âmbito desta iniciativa e que colaboraram com o CEPESE nos últimos anos em regime de exclusividade, terminados os seus contratos,
continuaram a desenvolver a sua atividade científica através do nosso Centro, como investigadores
integrados, esperando o CEPESE poder vir a selecionar novos investigadores em regime de exclusividade, através de programas similares promovidos pela FCT ou por outra instituição congénere.

ACOLHIMENTO DE BOLSEIROS DE DOUTORAMENTO E PÓS-DOUTORAMENTO
Em 2014, o CEPESE funcionou como unidade de acolhimento de vários bolseiros de investigação da
FCT (doutoramento e pós-doutoramento):
DOUTORAMENTO

Carla Isabel Leão de Sá e Silva Coelho, orientada pela prof. doutora Teresa Rodrigues
João Paulo Martins Ferreira, orientado pelo prof. doutor José Augusto Sottomayor Pizarro
Laura Elisa Ferreira Pais da Silva, orientada pela prof. doutora Teresa Rodrigues
Maria da Conceição Pereira de Figueiredo Lobo e Silva, orientada pelo prof. doutor António Filipe Pimentel
Mário Raul de Sousa Cunha, orientado pela prof. doutora Lúcia Rosas
Paula Raquel da Silva Ribeiro, orientada pela prof. doutora Conceição Meireles
Paulo Bruno Rodrigues Ferreira, orientado pelos prof. doutores Sérgio Campos Matos e Conceição Pereira
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Paulo Fernando Violante de Oliveira, orientado pela prof. doutora Teresa Rodrigues
Paulo Jorge Ribeiro de Azevedo Amorim, orientado pelo prof. doutor Fernando de Sousa
Poliana Monteiro Barreiro, orientada pelas prof. doutoras Paula Pinto Costa e Cristina Pimenta
Susana Raquel de Sousa Ferreira, orientada pela prof. doutora Teresa Rodrigues
PÓS-DOUTORAMENTO

Ana Margarida Portela Domingues
António Maria Pestana de Vasconcelos
Sofia Isabel Nobre Teodósio Moisão Frank

ESTÁGIOS DE INVESTIGAÇÃO, DOUTORAMENTO E PÓS-DOUTORAMENTO DE INVESTIGADORES ESTRANGEIROS
O CEPESE acolheu, em 2014 o investigador cabo-verdiano Ednilson Leandro Pina Fernandes, cujo
trabalho de investigação de doutoramento se centra nas Obras Públicas Realizadas na República de
Cabo Verde durante o período do Estado Novo: Construção de Câmaras Municipais e Liceus e a sua
influência no desenvolvimento urbanístico.
A investigadora italiana Marzia Bruno desenvolveu a sua pesquisa de doutoramento, intitulada A
metamorfose do espaço mediante a linguagem curadorial: conceito em movimento.
Finalmente, ainda em 2014, o CEPESE acolheu o investigador brasileiro Marcos Silva, professor da Universidade Federal de Sergipe, no âmbito de uma bolsa de investigação de curta duração,
dedicada ao tema Fundamentos históricos da hipótese sobre a centralidade do cabalismo na cosmovisão dos criptojudeus.

EMPREGO CIENTÍFICO
Ao abrigo do Programa “Estágios Emprego”, promovido pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional, que visa promover a inserção de jovens no mercado de trabalho, e a exemplo do que tem sido feito nos
últimos anos, o CEPESE concedeu, em 2014, sete bolsas de estágio profissional, para os jovens licenciados
Ana Simões, Catarina Lameirinhas, Clarisse Pereira, José Fidalgo, Joana Guedes, Sara Rocha e Sérgio Pinto.
No âmbito da Medida “Estímulo Emprego”, igualmente promovida pelo Instituto do Emprego e
Formação Profissional, e destinada a desempregados inscritos nos serviços de emprego, com o objetivo de proporcionar formação profissional aos trabalhadores contratados, o CEPESE recrutou em 2014
duas licenciadas, Anita Magalhães e Patrícia Latourrette.
Finalmente, ao abrigo do regime de Bolsas de Investigação, o CEPESE acolheu no ano transato seis bolseiros, António Silva, Daniela Nogueira, Diana Vila Pouca, Lúcia Matos, Manuel Couto e Marta Cadilhe.
Assim, no conjunto dos diversos programas de incentivo à criação de emprego e formação profissional, o CEPESE criou, ao longo de 2014, catorze postos de trabalho científico. Parte destes profissionais, maioritariamente jovens e com formação superior em diversas áreas das Ciências Sociais e
Humanas (História, Relações Internacionais, Geografia, Ciências da Informação), continuará a colaborar com o CEPESE em 2015. De resto, este Centro conta nos seus quadros, ao presente, com três
colaboradores recrutados através de iniciativas similares.
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SEMANA DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA 2014
Entre os dias 24 e 29 de novembro de 2014, no âmbito da Semana da Ciência e da Tecnologia, uma
iniciativa do Programa Ciência Viva promovida pela Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, o CEPESE acolheu grupos de visitantes, maioritariamente alunos universitários, numa ação
que visou dar a conhecer a atividade desenvolvida por um centro de investigação em ciências sociais e
humanas e sensibilizar os jovens para a investigação. Além das sessões de apresentação do CEPESE,
foram oferecidas publicações editadas por este Centro a todos os que nos visitaram.

3.2. REDES INTERNACIONAIS DE INVESTIGAÇÃO
A criação de redes de investigação pelo CEPESE e a sua integração em redes já existentes tem vindo a
ser uma das grandes apostas do nosso Centro nos últimos anos. Embora todas elas de criação recente,
deram já alguns frutos, beneficiando das sinergias resultantes da multiplicidade de parceiros envolvidos, e acima de tudo, providenciando ao CEPESE as bases de sustentação para projetos e atividades
conjuntas no futuro próximo.

REDE EMIGRAÇÃO EUROPA DO SUL / AMÉRICA DO SUL (REMESSAS)
Após uma década de pesquisas desenvolvidas por investigadores portugueses, brasileiros, espanhóis
e italianos, o CEPESE decidiu criar uma rede digital que integre e articule os centros de investigação,
instituições e investigadores das duas regiões em causa – América do Sul e Europa do Sul – preocupados com o estudo das grandes migrações internacionais que ocorreram entre as duas regiões.
Para a constituição desta rede, o CEPESE convidou, na fase inicial, as universidades, institutos e
centros com os quais tinha já estabelecido protocolos de colaboração, ainda outras entidades que se
preocupam com tal objetivo e que manifestaram a sua intenção de adesão e, finalmente, investigadores que connosco têm colaborado ou pretendem vir a colaborar.
Em julho de 2012, foi realizada a primeira reunião no âmbito da Rede REMESSAS, com a presença
dos representantes das treze instituições fundadoras, provenientes de Portugal, Brasil, Itália e Espanha,
e em finais de 2013, foi disponibilizada a versão beta da plataforma online. Finalmente, em 2014, foi
disponibilizado o portal do REMESSAS na Internet, disponível no endereço www.remessas.cepese.pt.

EUROPEAN CONSORTIUM FOR HUMANITIES INSTITUTES & CENTRES (ECHIC)
Criado oficialmente em fevereiro de 2011, o European Consortium for Humanities Institutes & Centres tem o CEPESE como sócio fundador. Este consórcio, do qual participam instituições e centros de
investigação europeus de renome, tem como principais objetivos dialogar com a European Science
Foundation, a União Europeia e outros organismos financiadores e decisores políticos, sobre a necessidade da investigação em Humanidades, estando em condições de falar em nome das Humanidades
e de desenvolver uma linguagem a favor da promoção dos Institutos de Humanidades nas universidades europeias de hoje; organizar um congresso anual sobre as Humanidades, com o envolvimento
dos principais parceiros, incluindo entidades financiadoras e decisores políticos, tanto a nível euro-
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peu como nacional; e estabelecer uma rede em toda a União Europeia com o propósito de fazer lobby a
favor das Humanidades na Europa, preparar projetos e iniciativas em colaboração, e estabelecer uma
rede eficaz em conjunto com outras redes internacionais de Ciências Humanas.
A 4.ª Conferência Anual do ECHIC teve lugar no Porto, em março de 2014, e foi organizado pelo
CEPESE, reforçando de forma decisiva o papel da nossa Unidade no âmbito deste consórcio (mais
informações no ponto 3.4. Seminários Internacionais). Desde então, um investigador do CEPESE faz
parte dos órgãos diretivos desta rede.

CARMEN – CO-OPERATIVE FOR THE ADVANCEMENT OF RESEARCH THROUGH A MEDIEVAL
EUROPEAN NETWORK
Esta rede internacional tem como principal objetivo o desenvolvimento de plataformas de colaboração para a investigação na área da História Medieval. A rede CARMEN procura reunir medievalistas
entre si mas também com estudiosos e especialistas de outras áreas científicas, e promover projetos de investigação em colaboração e outras atividades de pesquisa. Disponível em www.carmen-medieval.net, tem também como objetivo identificar e divulgar fundos e bolsas internacionais de
pesquisa junto dos seus parceiros, apoiando-os nas respetivas candidaturas. A Rede CARMEN pode
ajudar a instigar e coordenar a rede internacional por trás de tais projetos e facilitar a comunicação
durante o processo de candidatura.
Uma das suas grandes preocupações passa por maximizar o impacto público da investigação, através do desenvolvimento de parcerias com entidades públicas e privadas fora da academia, incluindo
os media, instituições de ensino de diverso nível, por meio de atividades de transferência de conhecimento, e com parceiros das áreas do turismo e do património.
O CEPESE integra a direção desta Rede desde 2012, e acompanha e divulga as ações publicitadas
por este organismo, salientando-se as oportunidades de organização e participação em projetos à escala
internacional e a presença em marketplaces, onde se tem dado a conhecer a ação do CEPESE nesta área
científica, contribuindo, desta forma, para a projeção internacional quer do Grupo de Investigação Sociabilidade e Poderes no Portugal Medieval e do Renascimento, quer do próprio Centro.
MEDIEVAL EUROPE – MEDIEVAL CULTURES AND TECHNOLOGICAL RESOURCES
Este projeto europeu, apoiado pelo Programa COST (European Cooperation in Science and Technology), propõe-se constituir uma plataforma de divulgação de conteúdos científicos com interesse para a
investigação em História Medieval em termos europeus, e conta já com parceiros de 25 países (www.
medioevoeuropeo.org).
Da parte do CEPESE – que coordena a participação portuguesa –, o objetivo consiste tanto na
preparação de materiais científicos com esta finalidade, como na articulação com outras instituições
que possam disponibilizar elementos relevantes.
A primeira fase termina em março de 2015, estando neste momento em estudo a organização de
uma segunda fase, para a qual foi considerada positivamente a continuação do CEPESE nesta Rede.
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REDE LUSO-BRASILEIRA DE ESTUDOS MEDIEVAIS
Coordenada pelo CEPESE e pela Cátedra Jaime Cortesão (Universidade de São Paulo), esta rede
propõe-se constituir uma plataforma de colaboração entre medievalistas portugueses e brasileiros.
Criada em setembro de 2012, está neste momento a organizar o seu programa de atividades. A rede já
está registada no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico, e conta com um portal próprio na Internet (www.usp.br/redemedieval).
Além do CEPESE e da Cátedra Jaime Cortesão, integram esta Rede, do lado português, o Centro
de História da Universidade de Lisboa, o CHSC – Centro de História da Sociedade e da Cultura, o CIDEHUS – Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades, o CITCEM – Centro de Investigação Transdisciplinar «Cultura, Espaço e Memória» e o IEM – Instituto de Estudos Medievais; e do
Brasil, o LEME – Laboratório de Estudos Medievais, o LEPEM – Laboratório de Ensino e Pesquisa
em Medievalística, e o VIVARIUM – Laboratório de Estudos da Antiguidade e do Medievo.

3.3. PROJETOS DE INVESTIGAÇÃO
3.3.1. PROJETOS DE INVESTIGAÇÃO INTERNACIONAIS
I PARTICIPATE - IMMIGRANTS POLITICAL AWARENESS RAISING THROUGH INSTRUMENTS FOR CITIZENSHIP
AND PARTICIPATION ACTIVITIES
O objetivo deste Projeto de Investigação, financiado pelo Fundo Europeu para a Integração de Nacionais de Países Terceiros, passa por desenvolver e apoiar o processo de integração na União Europeia
de cidadãos nacionais de países terceiros, promovendo a participação destes indivíduos no processo
democrático a nível local e incentivando a sua cidadania ativa, bem como o papel destes imigrantes
enquanto parceiros de confiança no processo de decisão quanto a políticas de integração e outras
questões de âmbito local. Com este Projeto, que além do CEPESE, envolve parceiros congéneres da
Alemanha, Grécia, Espanha, Itália e Reino Unido, pretende-se ainda promover programas educativos
sobre cidadania ativa de imigrantes, dirigidos a decisores políticos locais, conselhos de comunidades
estrangeiras, imigrantes e suas associações.
Financiamento: União Europeia e CEPESE
Coordenação (Portugal): Paulo Faustino
DURAÇÃO: 2013-2015 GOVERNOS CIVIS DE PORTUGAL. HISTÓRIA, MEMÓRIA E CIDADANIA
Este Projeto de Investigação, desenvolvido na sequência da extinção dos Governos Civis de Portugal, visou efetuar o levantamento e inventariação de toda a documentação existente naqueles
organismos para posterior depósito em arquivo, digitalização das fontes de conservação permanente e sua disponibilização em formato eletrónico no Portal da Rede Nacional de Arquivos, e
realização de um estudo que desse a conhecer a atividade desenvolvida por este órgão de soberania, desde a sua origem até à sua extinção. Para tal, contou com dezoito equipas de arquivistas,
uma por cada Governo Civil que funcionou em território continental, uma equipa especializada
na digitalização e tratamento informático da documentação, e um conjunto de especialistas que
investigou a evolução político-administrativa dos Governos Civis e dos seus responsáveis. Este
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Projeto, concluído em dezembro de 2014, deu origem a um Seminário Internacional, duas publicações, digitalização de quase um milhão de documentos e tratamento e inventariação de toda a
documentação prevista. Os fundos documentais de conservação permanente estarão disponíveis
para consulta online no decorrer de 2015.
Financiamento: Ministério da Administração Interna e CEPESE
Coordenação: Fernando de Sousa
Duração: 2013-2014

ARTISTAS E ARTÍFICES NO MUNDO DE EXPRESSÃO PORTUGUESA (SÉCULOS XVI-XIX)
Na sequência do Projeto Artistas e Artífices do Norte de Portugal (séculos XII-XX), que resultou
na publicação de vários trabalhos, incluindo um Dicionário de Artistas e Artífices do Norte de
Portugal, que apresenta um levantamento exaustivo dos artistas que exerceram a sua atividade
no Norte de Portugal, este novo Projeto propôs-se alargar o âmbito geográfico, passando a abarcar não só outras regiões de Portugal, mas incluir também o Brasil e outros Estados da América
Latina, como a Argentina e o Uruguai. O projeto resultou na publicação de diversos artigos científicos publicados em Portugal e no estrangeiro.
Financiamento: CEPESE
Coordenação: Natália Marinho Ferreira-Alves e Lúcia Rosas
Duração: 2010-2014

NOBREZA MEDIEVAL IBÉRICA: SÉCULOS VIII-XVI
Este projeto visa a elaboração de um banco de dados que permita conhecer as relações entre o Norte
de Portugal e a Galiza a partir dos respetivos grupos nobiliárquicos, durante a Idade Média (séculos VIII-XVI). Neste momento, está em curso a publicação das Inquirições Régias portuguesas, em
colaboração com a Academia das Ciências de Lisboa.
Financiamento: CEPESE
Coordenação: José Augusto Sotto Mayor Pizarro
Duração: 2008-2014

MILITARY ORDERS AND THE CONSTRUCTION OF WESTERN SOCIETY: CULTURE, RELIGIOSITY, GENDER AND
SOCIAL DEVELOPMENT IN BORDER AREAS (12TH-15TH CENTURIES)
Este projeto, desenvolvido no âmbito dos Projetos I+D+i – Programa Estatal de Fomento da Investigação Científica e Técnica de Excelência, sob a coordenação de Francisco Gomez Ruiz, da Universidade de Castilla-La Mancha, tem como objetivo o aprofundamento do estudo das ordens militares e o seu contributo para a construção da sociedade ocidental, nomeadamente, nos espaços de
fronteira entre os séculos XII e XV. As instituições envolvidas, para além do CEPESE, que participa
com três investigadores, são a Universidade de Castilla-La Mancha, a Universidade Autónoma de
Madrid, a Universidade de Haifa (Israel) e o Arquivo Histórico Nacional de Madrid.
Financiamento: Ministerio de Economía y Competitividad (Espanha) e CEPESE
Coordenação (Portugal): Paula Pinto
Duração: 2014-2016
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COHESION BUILDING OF MULTIETHNIC SOCIETIES, 10TH-21ST CENTURY
Financiado pelo Ministério da Ciência e do Ensino Superior da Polónia, através do Programa Nacional do Desenvolvimento das Humanidades, e executado pela Universidade de Wroclaw (investigador principal – Prof. Przemek Wiszewski), contando com a participação de seis investigadores
do CEPESE. Este projeto tem como objetivo a análise dos processos de coesão social em sociedade
multiétnicas, 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.
Financiamento: Ministério da Ciência e do Ensino Superior da Polónia e CEPESE
Coordenação (Portugal): Paula Pinto
Duração: 2014-2019

A EMIGRAÇÃO DE PORTUGAL PARA O BRASIL. DINÂMICAS DEMOGRÁFICAS E DISCURSO POLÍTICO
Projeto de Investigação que deu continuidade ao Projeto A Emigração do Norte de Portugal para
o Brasil, cujos objetivos passaram pela construção de uma base de dados que conta com mais de
400 mil registos individuais de portugueses que emigraram para o Brasil, complementada com mais
de 600 diplomas legais produzidos em Portugal e Brasil relativos à e/imigração entre 1835 e 1947,
incluindo a transcrição dos respetivos textos da legislação produzida em Portugal; mais de uma centena de estudos que foram desenvolvidos no âmbito deste Projeto, em formato digital; um inventário
exaustivo das fontes e bibliografia para o estudo da emigração; uma base de dados com fundos documentais relativos à emigração portuguesa existentes em arquivos, bibliotecas e outras instituições; e
uma base respeitante aos portugueses que aportaram no Brasil entre 1808-1842.
Financiamento: FCT e CEPESE
Coordenação: Fernando de Sousa
Duração: 2011-2014

EMPREENDEDORISMO EMIGRANTE PORTUGUÊS EM ANDORRA, LONDRES, NICE E MÓNACO
O presente Projeto de Investigação pretende identificar iniciativas de empreendedorismo de emigrantes portugueses em Andorra, Londres, Nice e Mónaco, avaliando a sua inserção nos contextos socioeconómicos, culturais e políticos locais, e simultaneamente, comparar esta inserção nos diversos territórios
e situações em estudo, e identificar a sua presença nos media. Ao abrigo deste Projeto foi já efetuado
um importante trabalho de campo, incluindo a realização de inquéritos e entrevistas, dando origem a
diversos artigos em revistas internacionais, além da elaboração de teses de mestrado e doutoramento.
Financiamento: FCT e CEPESE
Coordenação: Ortelinda Barros Gonçalves
Duração: 2012-2015

AS RELAÇÕES POLÍTICAS, DIPLOMÁTICAS E ECONÓMICAS DE PORTUGAL COM A RÚSSIA (1779-1834)
Este projeto, apoiado pela Real Companhia Velha, visa estudar as relações políticas, diplomáticas e
económicas de Portugal com a Rússia, desde o início do estabelecimento das relações diplomáticas
com a Rússia até à instauração definitiva do liberalismo em Portugal (1779-1834), período durante o
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qual a Real Companhia Velha desempenhou um importante papel na abertura das relações económicas entre os dois países, no estabelecimento da Casa Portuguesa em São Petersburgo e na nomeação
do primeiro cônsul português na Rússia. No âmbito deste projeto, foi já publicado A Rússia de Catarina a Grande vista pelos portugueses (1779-1781), que integra um manuscrito inédito da maior
importância para a história do império russo, e disponibilizada uma base dados no site do CEPESE
com fundos documentais a este respeito.
Financiamento: Real Companhia Velha e CEPESE
Coordenação: Fernando de Sousa e Isilda Monteiro
Duração: 2011-2015

3.3.2. PROJETOS DE INVESTIGAÇÃO NACIONAIS
PRIMEIROS-MINISTROS DE PORTUGAL (1821-2015)
Este Projeto tem por objetivo a produção de um trabalho de investigação sobre os Chefes de Governo de Portugal desde os inícios do regime parlamentar em Portugal institucionalizado com a
Revolução Liberal de 1820, até ao presente, de forma a contribuir para um melhor conhecimento
das personalidades que, durante praticamente dois séculos, foram responsáveis pela governação do
Estado Português. Em síntese, pretende-se com este Projeto de Investigação dar a conhecer as biografias dos políticos que ocuparam tais funções, a sua atividade política mais relevante e as grandes
questões nacionais que surgiram durante os seus mandatos. Será ainda elaborado um estudo introdutório, que incidirá sobre as competências e atribuições dos Primeiros-Ministros nos diferentes
períodos históricos, de acordo com os textos constitucionais e legislativos, e a sua caracterização
socioprofissional, estudando elementos como a naturalidade, idade à tomada de posse, origem social, profissão, duração dos mandatos e outros cargos políticos exercidos por aqueles que foram
Primeiros-Ministros.
Financiamento: Presidência do Conselho de Ministros, Imprensa Nacional – Casa da Moeda e CEPESE
Coordenação: Fernando de Sousa; Conceição Pereira; Isilda Monteiro
Duração: 2014-2015

ENVELHECIMENTO E SAÚDE EM PORTUGAL. POLÍTICAS E PRÁTICAS
Este projeto visou analisar, no contexto do processo de envelhecimento, a problemática subjacente
à relação existente entre o estado de saúde e o crescimento expectável dos níveis educacionais da
população portuguesa. Pretendeu-se medir o alcance e implicações desta correlação no caso português, cruzando pressupostos teóricos com técnicas demográficas e econométricas, que possibilitem
uma visão multidisciplinar sobre os possíveis impactos do envelhecimento da sociedade nas próximas
décadas, de modo a sustentar a tomada de decisão no âmbito das políticas públicas de saúde. Este
projeto deu origem a diversos artigos científicos, um seminário internacional e dois livros, um em
português e outro em inglês.
Financiamento: FCT e CEPESE
Coordenação: Teresa Ferreira Rodrigues
Duração: 2011-2014

CEPESE — Centro de Estudos da População, Economia e Sociedade

25

OS PRESIDENTES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA (1822-2012)
O presente Projeto propõe-se traçar as biografias dos Presidentes da Câmara Municipal de Ponte de
Lima entre o início do Liberalismo em Portugal e a atualidade, apreender a sua ação à frente do Município e traçar a evolução do quadro legislativo relativo ao poder local no Portugal Contemporâneo,
no âmbito do qual os diferentes Presidentes deste Município exerceram as suas funções, prevendo-se
para 2015 a publicação da obra resultante da investigação realizada.
Financiamento: Câmara Municipal de Ponte de Lima e CEPESE
Coordenação: Diogo Ferreira
Duração: 2011-2015

OS PRESIDENTES DO PARLAMENTO PORTUGUÊS
Este Projeto tem como objetivo traçar o perfil biográfico dos Presidentes das diversas Câmaras Parlamentares que existiram no nosso País desde a introdução do regime liberal, em 1820, até ao presente, de forma a melhor se conhecer a classe política do Portugal Contemporâneo, chamando ainda
a atenção para outros aspetos, como a conjuntura política no âmbito da qual se situou a eleição/indigitação de cada Presidente; as questões nacionais que, durante o seu mandato, tiveram repercussão
no Parlamento; e a publicação de textos que ajudem a caracterizar o seu perfil cívico ou político. Foi
já publicado um dos volumes, relativo à I República, estando os restantes quatro volumes no prelo.
Financiamento: Assembleia da República e CEPESE
Coordenação: Fernando de Sousa e Conceição Meireles Pereira
Duração: 2011-2015

O PORTO TURÍSTICO: ESTUDOS SOBRE O PORTO COMO DESTINO TURÍSTICO
Este estudo conta com a participação de investigadores de áreas científicas pluridisciplinares (ciências sociais) relacionadas com o Turismo, com o objetivo de publicar uma obra de referência que
contemple o Porto enquanto destino turístico de eleição. Foram já organizadas duas conferências
internacionais, onde se apresentaram os melhores artigos sobre o Porto e as grandes cidades como
destinos turísticos, e publicadas as atas da primeira conferência, estando o segundo volume no prelo.
Financiamento: CEPESE
Coordenação: Pedro Nunes e Isabel Marques
Duração: 2012-2014
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3.4. SEMINÁRIOS INTERNACIONAIS

Porto ECHIC Conference 2014
Porto, Círculo Universitário do Porto, 3 a 5 de março de 2014

Nos dias 3, 4 e 5 de março de 2014, teve lugar, no Círculo Universitário do
Porto, o Porto ECHIC Conference 2014, do European Consortium for Humanities Institutes and Centres, de que o CEPESE é membro fundador. O
evento contou com intervenções de investigadores da Universidade de Utreque, Trinity College (Dublin), Universidade de Navarra, Mid Sweden University, Center for Humanities and Social Sciences, Universidade Nacional
de Taiwan, Institutum Studiorum Humanitatis (Ljubljana), Universidade de
Lisboa, Universidade de Macerata e do CEPESE. Sob o mote “Grandes desafios para as Humanidades”, durante estes três dias discutiram-se questões
como “O Académico e o Cívico: uma visão sobre a universidade socialmente
responsável”; “Os primeiros resultados do Humanities World Report”; “A
articulação entre as Humanidades e o Mundo Empresarial: uma abordagem
interdisciplinar”; “O futuro das Humanidades Ambientais: novos modelos
de investigação integrada numa área emergente da Europa”; e “As Humanidades Europeias num Mundo Global”.

Seminário Internacional “A Imprensa de Língua Portuguesa no Mundo”
Porto, Fundação Manuel António da Mota, 18 e 19 de março de 2014

O CEPESE, em colaboração com a Secretaria de Estado das Comunidades
Portuguesas, organizou, nos dias 18 e 19 de março de 2014, um Seminário
Internacional subordinado à Imprensa de Língua Portuguesa no Mundo.
Contando com a presença de mais de duas dezenas de representantes de
órgãos de comunicação (imprensa escrita, rádio e televisão) de língua portuguesa espalhados pelo mundo, do Canadá a Macau, passando pela América do Sul, África e Europa, além do Presidente da Entidade Reguladora
para a Comunicação Social e do Secretário de Estado Adjunto do Ministro
Adjunto e do Desenvolvimento Regional, teve como principais objetivos
analisar, debater e divulgar a geografia da imprensa de língua portuguesa
num mundo em crescente e acelerada globalização; a relevância da imprensa lusófona para as comunidades portuguesas além-fronteiras; o seu
papel na promoção da cultura e da língua portuguesas; a sua importância na promoção da economia portuguesa no estrangeiro; os desafios e
oportunidades da imprensa de língua portuguesa no mundo atual, com
o desenvolvimento das novas tecnologias de informação e a disseminação
das redes sociais; a dimensão da imprensa de língua portuguesa espalhada
pelo mundo; e a sua influência nos países de acolhimento.
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Seminário Internacional
“Os Governos Civis de Portugal e a Estruturação Político-Administrativa
do Estado no Ocidente”
Porto, Fundação Dr. António Cupertino de Miranda, 3 de junho de 2014

O presente Seminário Internacional, organizado no âmbito do Projeto
de Investigação “Os Governos Civis de Portugal. História, Memória
e Cidadania”, que o CEPESE desenvolveu, teve como principais objetivos apresentar a evolução da organização administrativa do território português desde a criação dos Governos Civis, em 1835; estabelecer uma análise comparativa entre a realidade portuguesa e a de
outros países ocidentais nos séculos XIX e XX; chamar a atenção para
a importância das fontes documentais dos Governos Civis de Portugal para o conhecimento da História do Portugal Contemporâneo; e
apresentar a metodologia e técnicas utilizadas no tratamento e inventariação dos fundos documentais dos Governos Civis de Portugal, no
contexto do referido Projeto. O evento contou com a participação de
reputados investigadores portugueses, e também de Espanha, França,
Itália e Brasil, e foi presidido pelo Ministro da Administração Interna,
Dr. Miguel Macedo.
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Seminário Internacional em Envelhecimento e Saúde
Lisboa, Instituto de Higiene e Medicina Tropical, Universidade Nova de Lisboa,
14 de julho de 2014

O objetivo deste Seminário foi o de apresentar publicamente os resultados do Projeto de Investigação Envelhecimento e Saúde em Portugal. Políticas e Práticas, desenvolvido por uma equipa de investigadores do CEPESE, e partilhar a realidade portuguesa nesta matéria com
as experiências de outros países da União Europeia. Para tal, contou
com a participação de especialistas do Observatório Europeu sobre
Sistemas e Políticas de Saúde, da Entidade Reguladora da Saúde, e
de investigadores das áreas da demografia e das ciências médicas. Ao
abordar questões-chave da demografia e saúde subjacentes ao processo de envelhecimento, espera-se abrir um debate público quanto às
principais implicações dos resultados do projeto nas políticas de saúde
em Portugal, nomeadamente a nível regional.

II Conferência Internacional - Porto como Destino Turístico:
Turismo e Economia Urbana
Porto, Auditório da Douro Azul, 23 a 25 de outubro de 2014

A cidade do Porto, uma das cidades que mais se tem afirmado no panorama do turismo nacional e europeu, foi palco da II Conferência Internacional O Porto como Destino Turístico: Turismo e Economia Urbana. Neste
âmbito, a Conferência recebeu a presença de investigadores de renome na
esfera do turismo nacional e internacional, com o objetivo criar um espaço
de debate sobre as mais variadas temáticas que conformam a abrangência
do Turismo de Cidades, na sua vertente económica, passando pela cultura,
pelo património e pela forma como este pode introduzir novas formas de
crescimento, desenvolvimento e inovação. O evento contou com investigadores de Taiwan, Polónia, Espanha, Brasil, África do Sul e de diversas universidades e instituições portuguesas, tendo sido abordados temas como
o percurso inter-religioso no Grande Porto, o impacto do turismo no crescimento regional português, a competitividade inter-regional do Norte de
Portugal, o impacto económico dos aeroportos, as cidades como destinos
turísticos, e a caracterização do turismo de negócios, entre outros.
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3.5. PUBLICAÇÕES

População e Sociedade n.º 22
Dir. Conceição Meireles Pereira

O número 22 da revista População e Sociedade apresenta um dossier temático que aborda uma matéria de premente atualidade – a nova vaga de
emigração portuguesa –, composto de oito estudos que, não obstante a
pluralidade de aspetos de que o fenómeno se reveste, apresentam, no seu
conjunto, algumas das linhas mestras da moderna diáspora portuguesa. A
emigração, dado tradicional e estrutural do País, tem conhecido diversas
conjunturas ao longo dos séculos e coloca-se, nos tempos atuais, com características específicas que urge compreender e analisar, inclusivamente à
luz do passado, mas também de dados presentes e estudos prospetivos, recorrendo a metodologias diversas, tantas vezes complementares, com vista
à produção de contributos inovadores e fundamentados. Ora numa perspetiva predominantemente teórica, ora através do estudo de casos, os artigos
publicados fornecem dados quantitativos e qualitativos relativos ao recente
fluxo emigratório, suas motivações e destinos, estratégias estatais e contextos comparativos de crise, questões de género e idade, grupos profissionais
e atividades empreendedoras, segurança e novos meios de comunicação.
No que concerne à secção Varia, os três artigos que a compõem atestam
a diversidade de cronologias e objetos no domínio das Ciências Sociais e
Humanidades que esta revista tem contemplado ao longo da sua existência.
A revista População e Sociedade integra os índices Latindex e European
Reference Index for the Humanities (History).

Damião de Góis. Livro de Linhagens de Portugal
António Pestana de Vasconcelos

A presente obra, editada pelo Instituto Português de Heráldica com o
apoio do CEPESE, transcreve o Livro de Linhagens de Portugal, da autoria de Damião de Góis, um estudo genealógico que constitui por si
só uma fonte da maior importância para o conhecimento das principais
linhagens da nobreza portuguesa no período normalmente denominado
de Baixa Idade Média e Renascimento, de meados do século XIV até ao
último quartel do século XVI. Trata-se de uma edição crítica, que inclui,
além da transcrição propriamente dita, um estudo introdutório sobre
Damião de Góis, sobre os livros de linhagens em geral e sobre o Livro de
Linhagens de Portugal em particular.
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Dicionário de Relações Internacionais (3.ª edição)
Fernando de Sousa e Pedro Mendes (coordenação)

A terceira edição do Dicionário de Relações Internacionais, sujeito a
uma rigorosa revisão de conteúdos e substancialmente aumentado, destina-se, antes de tudo, a servir de instrumento de base para os alunos
universitários de Relações Internacionais, o que não impede, longe disso,
que seja também uma obra de consulta para todos aqueles que se preocupam com as Relações Internacionais Contemporâneas, com a Política
Internacional, com a Globalização, com as profundas transformações/
ruturas que se fazem sentir nesta viragem do século XX para o século
XXI, enfim, para todos aqueles que procuram compreender a realidade
internacional e as grandes tendências do mundo em que vivemos.

Entre Portugal e a Galiza (Sécs. XI a XVII).
Um olhar peninsular sobre uma região histórica
Luís Adão da Fonseca (coordenação)

Esta obra, debruçando-se materialmente sobre a história portuguesa, é
no entanto, formalmente, uma obra sobre transferências culturais. Não
sendo, portanto, uma História de Portugal, integrou-se no projeto transnacional CUIUS REGIO, que pretendeu analisar e comparar as regiões
históricas da Europa. O grupo português – ciente de que Portugal tinha
tido origem numa região muito antiga da Península Ibérica, cujas raízes
remontavam à época romana, e que no século XII tinha iniciado um processo de afirmação autónoma – orientou uma parte significativa dos seus
trabalhos para o estudo das relações entre transferências culturais e as
historiografias nacionais, portuguesa e espanhola, tanto na sua vertente
galega como castelhana.

Os Governos Civis de Portugal. História e Memória (1835-2011)
Fernando de Sousa (coordenação)

Esta obra tem por objetivo dar a conhecer as origens e a evolução do Distrito e do seu magistrado, o Governador Civil; a estrutura de funcionamento
da administração distrital; os poderes dos Governadores Civis; a enumeração daqueles que exerceram tais funções, assim como o seu perfil sociológico e político; e o papel que os Governadores Civis e os órgãos distritais
assumiram enquanto produtores de fundos documentais e obras culturais.
Entre outros aspetos, são abordados os antecedentes históricos dos Distritos; as competências dos Governadores Civis entre 1835-2011; o seu papel
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político e perfil sociológico; o recente processo de extinção dos Governos
Civis; o património histórico-cultural associado aos Governos Civis e aos
órgãos distritais; as principais séries documentais de conservação permanente que existiam nos seus arquivos; e a principal legislação relativa à
criação e evolução dos Distritos, Governadores e Governos Civis.

Porto As a Tourism Destination
Alexandra Pereira, Isabel Marques, Leonor Botelho, Mafalda Ribeiro (coordenação)

Durante dois dias, mais de quatro dezenas de investigadores, professores
e atores da grande área do Turismo debateram, no auditório da Biblioteca
Municipal Almeida Garrett, no Porto, um conjunto de temas que revelam
o caminho de excelência que se pretende potenciar para a atratividade da
cidade do Porto como destino turístico recomendado, numa iniciativa académica assumida pelo CEPESE, a que desde logo aderiram um significativo conjunto de investigadores desta Unidade de Investigação e outros
especialistas e académicos nacionais e estrangeiros. Este volume apresenta, assim, mais de duas dezenas de trabalhos científicos apresentados na
referida Conferência e entretanto submetidos a peer review, divididos nos
seguintes grandes temas: Turismo de Cidades; Turismo Académico e Turismo Social; Sistemas de Informação Turismo e Desenvolvimento; Património Cultural e Histórico; e Turismo e Empreendedorismo.

Os Governos Civis de Portugal e a Estruturação Político-Administrativa
do Estado no Ocidente
Fernando de Sousa (coordenação)

Esta obra reúne as comunicações apresentadas no Seminário que lhe dá título, entretanto aprofundadas e sujeitas a revisão, com o objetivo de analisar a divisão administrativa e as competências e funções dos Governadores
Civis e comparar a realidade nacional com as estruturas administrativas
territoriais dos países da Europa do Sul e do Brasil, uma vez que o modelo
de administração territorial francês acabou por ser adotado, embora com
variantes nacionais, pela Espanha, pela Itália, pelo Brasil após a independência, e por Portugal a partir de 1832, com as prefeituras ou províncias,
as quais, de 1835 em diante, deram origem aos Distritos e aos Governos
Civis, que vieram até aos nossos dias. Para tal, foram convidados especialistas de todos estes Países, que apresentam, neste volume, uma perspetiva
abrangente e uma dimensão comparativa das realidades em análise.
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Envelhecimento e Saúde. Prioridades Políticas num Portugal em Mudança
Teresa Rodrigues e Maria do Rosário Martins (coordenação)

Esta obra reúne um conjunto de trabalhos centrados no envelhecimento
em Portugal e nas possíveis implicações na política de saúde. Uma boa
parte dos trabalhos estabelece cenários futuros a longo prazo, com projeções baseadas em modelos matemáticos que relacionam a natalidade, a
mortalidade, a incapacidade, o género, o nível de escolaridade, a utilização de cuidados de saúde e os gastos em saúde, públicos e privados. O livro inclui também capítulos de contexto, em que se descrevem a evolução
histórica e a estrutura presente dos sistemas de saúde e de educação em
Portugal, bem como uma análise do financiamento e das contas nacionais
de saúde, relacionando-as com a transição demográfica e epidemiológica
e com as projeções que delas se fazem para o futuro. Procurou-se, desta
forma, informar a discussão política em geral, o debate da política demográfica, de saúde e segurança social, e do ordenamento do território.

3.6. PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO

UNIVERSIDADE DE ÉVORA
O CEPESE celebrou, em janeiro de 2014, um protocolo de cooperação com a Universidade de Évora,
visando a promoção da participação de professores e investigadores em projetos de responsabilidade
conjunta que se venham a realizar; a incorporação de colaboradores na constituição de grupos de trabalho, favorecendo a colaboração mútua nesta matéria; a prossecução de trabalhos de investigação
conjuntos; e a realização de atividades culturais e sociais de interesse para as duas partes.

GATES – GLOBAL ASSOCIATION FOR TECHNOLOGY, EDUCATION AND SCIENCE
O CEPESE celebrou, em junho de 2014, um protocolo de colaboração com a GATES – Global Association for Technology, Education and Science, com o objetivo de iniciar a cooperação mútua entre
as duas instituições, fomentando a prestação de serviços e o intercâmbio de investigadores e professores e a sua participação em programas de responsabilidade conjunta.

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA
O CEPESE celebrou, em novembro de 2014, um protocolo de cooperação científica, tecnológica e
cultural com a Universidade Católica de Brasília, tendo em vista o desenvolvimento de atividades
científicas e tecnológicas conjuntas e o incremento das relações conjuntas entre as duas instituições.
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3.7. PLATAFORMAS DIGITAIS E BASES DE DADOS

CEPESE PUBLICAÇÕES
Em 2014, o portal CEPESE Publicações, disponível em www.cepesepublicacoes.pt, acolheu novas
publicações. É agora nossa intenção que este portal se torne, simultaneamente, um repositório dos
artigos científicos produzidos pelos nossos investigadores e publicados em revistas nacionais e internacionais, bem como dos working papers e outros trabalhos de caráter académico que venham a ser
produzidos pelos associados do nosso Centro.
Recordamos que esta plataforma disponibiliza a maior parte das obras editadas pelo CEPESE,
umas em paralelo com a sua publicação em papel, e outras disponíveis exclusivamente em formato
digital. Os livros são oferecidos em formato flash e pdf, de modo a permitir a sua leitura em diferentes
dispositivos, incluindo tablets e smartphones.
É possível consultar as obras online ou efetuar o download das mesmas, sendo ainda permitida, na
maior parte dos casos, a impressão e outras funcionalidades, como a introdução de marcadores e notas.
Entre as funções avançadas que esta plataforma apresenta, gostaríamos de destacar a completa ferramenta de pesquisa de conteúdos, através de título, autor, tema e conteúdo (por palavra ou expressão).

GAVETAS DA TORRE DO TOMBO. DOCUMENTOS SOBRE ORDENS MILITARES
No quadro do projeto de investigação Comendas das Ordens Militares: perfil nacional e inserção internacional, entendeu-se ser útil a disponibilização dos documentos sobre Ordens Militares existentes
no fundo das Gavetas da Torre do Tombo, uma vez que a sua temática diversificada permite enquadrar
o referido projeto no seu âmbito. Assim, organizou-se uma base de dados, onde se incluem 742 documentos deste fundo, com documentação relativa às Ordens de Avis, de Santiago, do Hospital e de
Cristo, e ainda ao Mosteiro de Santos. Os campos de pesquisa disponíveis permitem a identificação de
documentos por data e por tema. Esta base de dados está disponível na página do CEPESE na Internet.

ARQUIVO DA LEGAÇÃO DE PORTUGAL EM S. PETERSBURGO E ESTADOS BÁLTICOS
Na sequência do estabelecimento de relações diplomáticas entre Portugal e a Rússia e a apresentação
do primeiro embaixador de Portugal em São Petersburgo, Francisco José da Horta Osório Machado, em 1779, teve início a legação de Portugal em S. Petersburgo. O seu arquivo integra o fundo do
Ministério dos Negócios Estrangeiros do Arquivo Nacional da Torre do Tombo e contém originais e
registos relativos à normal correspondência da legação com os Serviços Centrais, de 1779 a 1832. No
mesmo fundo encontra-se, também, o arquivo da Legação de Portugal na Dinamarca, e no arquivo
dos consulados, o do consulado de Riga. Esta base de dados disponibiliza uma parte significativa
destes fundos, digitalizados em alta resolução, oferecendo assim uma importante fonte documental
primária aos investigadores preocupados com o estudo das relações entre Portugal e estes Estados.
Esta base de dados está disponível na página do CEPESE na Internet.
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BIBLIOTECAS MEDIEVAIS PORTUGUESAS. SANTA CRUZ DE COIMBRA E ALCOBAÇA
No quadro do projeto de investigação Cuius Regio. An analysis of the cohesive and disruptive forces
destining the attachment of (groups of) persons to and the cohesion within regions as a historical
phenomenon, considerou-se importante organizar materiais e fontes documentais através dos quais se
tornasse possível divulgar determinados suportes da identidade nacional. Nesta ordem de ideias, decidiu-se organizar um banco de dados sobre Bibliotecas Medievais Portuguesas, começando pela seleção
daquelas que apresentam uma maior expressão, Santa Cruz de Coimbra e Alcobaça, duas bibliotecas
com uma significativa relevância, através das quais se evidencia a articulação da dimensão europeia com
a componente nacional. Esta base de dados está disponível na página do CEPESE na Internet.

RELAÇÕES LUSO-ESPANHOLAS NA IDADE MÉDIA
No âmbito do Projeto de Investigação O «Quadro Elementar das Relações Políticas e Diplomáticas
de Portugal com as diversas potências do Mundo desde o Princípio da Monarchia Portugueza até
aos nossos dias; ordenado e composto pelo Visconde de Santarém. Tomos I e II», ponto de partida
para a compreensão das relações entre Portugal e os demais reinos ibéricos entre os séculos XII e XVI,
elaborado no âmbito do Programa Ciência 2007, procedeu-se à organização de uma base de dados
contendo a descrição de vários milhares de documentos relativos às relações luso-espanholas na Idade Média, incluindo um breve sumário de cada documento, para sua mais fácil identificação. Esta base
de dados está disponível na página do CEPESE na Internet.

3.8. CONFERÊNCIA ANUAL DO CEPESE
No dia 6 de dezembro de 2014, teve lugar a Conferência Anual do CEPESE, no Palacete Burmester
(Sala CEPESE). Contando com uma ampla participação por parte dos associados e investigadores do
CEPESE, o evento iniciou-se com uma exposição do Dr. Ricardo Miguéis, do Gabinete de Promoção
do Programa Quadro de I&DT da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, sobre o programa Horizonte 2020 aplicado às Ciências Sociais e Humanas, informação que, pelo seu elevado interesse,
foi entretanto distribuída a todos os associados. Depois, foram apresentadas as principais linhas do
Programa Estratégico do CEPESE para 2015-2020, pelo presidente do Conselho Científico do Centro,
professor Luís Adão da Fonseca. Em seguida, os coordenadores dos diversos Grupos de Investigação
tiveram oportunidade de apresentar uma síntese das atividades a desenvolver em 2015. Finalmente,
o Presidente do CEPESE, professor Fernando de Sousa, pronunciou-se sobre o recente processo de
avaliação da Unidade e a estratégia para o futuro próximo.
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3.9. PROCESSO DE AVALIAÇÃO DO CEPESE
O processo de avaliação do CEPESE teve início em dezembro de 2013, com a submissão do Programa
Estratégico à Fundação para a Ciência e a Tecnologia. Desse Programa constava toda a atividade
científica desenvolvida pelo CEPESE desde a última avaliação internacional, em 2008, até 2013, bem
como o programa de atividades a desenvolver entre 2015-2020.
Do primeiro relatório de avaliação, dado a conhecer em junho de 2014, da responsabilidade de
um painel de especialistas da European Science Foundation, resultou a passagem do CEPESE a uma
segunda fase, que contemplou uma visita às nossas instalações por membros do referido painel e a
colocação de diversas questões adicionais. Recorde-se que quase 50% das unidades de investigação
que foram objeto de avaliação ficaram retidas nesta primeira fase por, no entender do painel, não
apresentarem os padrões de qualidade científica exigidos.
A visita decorreu a 31 de outubro, dela constando várias apresentações por parte do coordenador
da Unidade e dos coordenadores dos Grupos de Investigação e Linhas Temáticas do CEPESE, tendo
em vista responder às questões levantadas pelos avaliadores no relatório final da primeira fase, além
de diversas interpelações dos membros do painel e de um debate entre estes e um conjunto alargado
de investigadores do CEPESE.
De todo este processo resultou, já em dezembro de 2014, o chamado Relatório de Consenso, o
qual atribuiu ao CEPESE uma classificação final de 21,25 em 25, correspondente a uma avaliação
qualitativa de Very Good. Embora este Relatório seja altamente elogioso na apreciação que faz do
CEPESE, foi decidido, face à contradição observada entre os comentários tecidos pelos avaliadores e
a classificação atribuída, mas também ao financiamento concedido (150 000 euros por ano), contestar tais resultados, em sede de audiência prévia, estando o CEPESE, à data de publicação do presente
Relatório de Atividades, a aguardar a decisão da FCT quanto à contestação apresentada.
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Final Panel Consensus Report
Total Weighted Score: 21,25 / 25 Final classification: Very Good
A. Productivity and contribution to the National Scientific and Technological System
(NSTS): 4/5
The panel, having heard the report of the site visitors, was happy to recommend this Centre for funding. Its unique feature is that this is a public utility institution, which works in co-operation with
researchers at the University of Porto and functions from housing rented from the University of
Porto but it works also with researchers from several other universities and with individuals working with cultural institutions. Because 80% of its funding to date has come from private rather than
FCT sources it has been able to equip itself with much of what is required to promote research and
database creation in the digital humanities arena, and it has, independently of FCT, kept abreast of
developments at the EU funded Digital Humanities infrastructure known as DARIAH to which FCT
(and thus Portugal) has affiliated only very recently. This means that the advanced training that
CEPESE has been able to provide researchers in the Digital Humanities domain has been unique in
Portugal. Again because of their efforts to keep in touch with developments in Europe CEPESE has
strong international links at least in the area of Digital Humanities. Researchers from a variety of
disciplines and from a range of chronological periods are involved in the Centre and all are united
by their interest in DH and the use of visual imaging for research purposes.
B. Scientific and technological merit of the research team: 5/5
The skill set of the research team is very rich in the realm of Digital Humanities and in computerization in general and they maintain several digital engineers out of their own resources who
provide direction and training to the researchers at the Centre. Again because of this technical
proficiency they are aware of Horizon 2020 support in this area and are planning to make application. The other area in which the Centre is especially proficient is in book production including
the reproduction of visual images. Much of this work is executed to commission; for example the
Centre responding to a request from a particular town or community to have its history written.
In executing work of this kind the researchers not only get an opportunity to put their academic
skills to good use but receive training in how to produce books and reproduce images to a very
high standard. Over and above this the Centre trains Ph.D. students who receive their degrees
from the University of Porto and have access also to academic supervision and academic supports at the University. The Panel has been persuaded to offer a higher mark than that based
on the paper work alone because it was only following the site visit that it became aware of the
technological prowess and the business ethos of CEPESE.
C. Scientific merit and innovative nature of the strategic programme: 4/5
The panel, having listened to the report of the site visitors, was convinced of the contribution that
CEPESE is making to the fostering of a smart specialized strategy that will benefit both the tourist
industry of Portugal (especially northern Portugal) and the ability of younger researchers to find
employment in cultural and creative industries, or even start their own businesses. What was most
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striking about CEPESE, when compared with other Centres visited, was the business ethos that prevailed there. The work being done (particularly at the PhD level) is academic but all associated with
the Centre are conscious of the possibility of applying their academic skills in the wider community
and economy. This report has already addressed the concern of CEPESE to establish international
links and to apply for international funding and it is multi-disciplinary in that it employs medieval
historians, modern historians, literary scholars, archaeologists and art historians who work with
computer and digital engineers.
D. Feasibility of the work plan and reasonability of the requested budget: 4/5
This is a very tightly organized Centre and, because they rely so heavily on raising money from
outside the FCT framework, they maintain very strict accounting practices. It is a relatively large
Centre in that it currently maintains 140 researchers of whom 116 are preparing for the PhD degree. Again, because it draws on private resources, it has extremely attractive and comfortable
premises and researchers enjoy not only good office space but access to top-of-the-range computer facilities and on-line communications that are extremely secure. It may seem on first sight
that, being external to the University of Porto, relationships with that institution might prove
difficult but the researchers gave assurance that they had the best of both worlds: access to the
superior facilities of CEPESE and access to the academic and library resources of the University.
Substance was added to this because several of those who presented at the site visit were academics at the University of Porto.
E. Impact of the scientific, technological and cultural output: 5/5
CEPESE, as will be apparent from the comments already made, has a special strength area. We
have already mentioned its technological strengths and expertise but its other applied strength
comes from the business links it has established with several communities throughout Portugal
which enables them to secure commissions to exploit cultural production in, and the cultural resources of, particular regions for touristic purposes.
Overall Conclusions
The strengths of this centre are its organization, its technical prowess in the realm of digital humanities, and its determination and capability to make application to Horizon 2020 for support. It
is also admirable in that it caters well for the housing and technological needs of its researchers and
because it works hard at seeing that they benefit from the resources of the University of Porto as
well as from those of CEPESE itself. Other strengths are that researchers at CEPESE are made more
aware than researchers at many other institutions of the possibility, and desirability, that most of
them should seek employment outside the world of academia and CEPESE is equipping them to find
such employment. CEPESE is in a good position to undertake work from municipalities, and are
thus not reliant on the munificence of FCT alone. Such commissioned work may not count for much
when calculated as a academic contribution (and this can be counted as a weakness) but making
books and digital repositories provides young researchers with a practical training and expertise
that makes them more employable than those who work in an academic environment alone.
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IV. RELATÓRIO DE CONTAS (2014)
4.1. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
BALANÇO
Entidade Sem Fins Lucrativos
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

* Unidade Monetária: Euros
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DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
Entidade Sem Fins Lucrativos
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

* Unidade Monetária: Euros
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DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PRÓPRIOS

Entidade Sem Fins Lucrativos
DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PRÓPRIOS NO PERÍODO 2013
* Unidade Monetária: Euros
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Entidade Sem Fins Lucrativos
DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PRÓPRIOS NO PERÍODO 2014
* Unidade Monetária: Euros
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FLUXOS DE CAIXA
Entidade Sem Fins Lucrativos
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014
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Anexo
1. Identificação da Entidade
O CEPESE – Centro de Estudos da População, Economia e Sociedade é uma instituição sem fins
lucrativos, constituída sob a forma de Associação sem Fins Lucrativos, com sede em Rua do Campo
Alegre, n.º 1055 – 4169-004 Porto. Tem como atividade principal CAE: 72200 – “Investigação e
Desenvolvimento das Ciências Sociais e Humanas”.

2. Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras
Em 2014, as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade
das operações a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma
Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL)
aprovado pelo Decreto-Lei n.o 36-A/2011 de 9 de março. No Anexo II do referido Decreto, refere que
o Sistema de Normalização Contabilística para Entidades do Sector Não Lucrativos é composto por:
• Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);
• Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) – Portaria n.º 105/2011 de 14 de março;
• Código de Contas (CC) – Portaria n.º 106/2011 de 14 de março;
• NCRF-ESNL – Aviso n.º 6726-B/2011 de 14 de março; e
• Normas Interpretativas (NI).
A adoção da NCRF-ESNL ocorreu pela primeira vez em 2012, pelo que à data da transição do
referencial contabilístico anterior (Plano de Contas das Instituições Particulares de Solidariedade
Social/Plano de Contas das Associações Mutualistas/Plano Oficial de Contas para Federações
Desportivas, Associações e Agrupamentos de Clubes) para este normativo é 1 de janeiro de 2011,
conforme o estabelecido no § 5 Adoção pela primeira vez da NCRF-ESNL.

3. Principais Políticas Contabilísticas
As principais políticas contabilísticas aplicadas pela Entidade na elaboração das Demonstrações
Financeiras foram as seguintes:
3.1. Bases de Apresentação
As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentação das
Demonstrações Financeiras (BADF)
3.1.1. Continuidade
Com base na informação disponível e as expectativas futuras, a Entidade continuará a operar no
futuro previsível, assumindo que não há a intenção nem a necessidade de liquidar ou de reduzir
consideravelmente o nível das suas operações. Para as Entidades do Sector Não Lucrativo, este
pressuposto não corresponde a um conceito económico ou financeiro, mas sim à manutenção da
atividade de prestação de serviços ou à capacidade de cumprir os seus fins.
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3.1.2. Regime do Acréscimo (periodização económica)
Os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram
(satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual,
independentemente do momento do pagamento ou do recebimento) sendo registados
contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os quais se
relacionem. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos
e gastos são registados nas respetivas contas das rubricas “Devedores e credores por acréscimos”
e “Diferimentos”.
3.1.3. Consistência de Apresentação
As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da
apresentação, quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, exceto quando ocorrem
alterações significativas na natureza que, nesse caso, estão devidamente identificadas e justificadas
neste Anexo. Desta forma é proporcionada informação fiável e mais relevante para os utentes.
3.1.4. Materialidade e Agregação
A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. A materialidade é dependente
da quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou inexatidão
influenciarem as decisões económicas tomadas por parte dos utentes com base nas demonstrações
financeiras. Itens que não são materialmente relevantes para justificar a sua apresentação separada
nas demonstrações financeiras podem ser materialmente relevantes para que sejam discriminados
nas notas deste anexo.
3.1.5. Compensação
Devido à importância dos ativos e passivos serem relatados separadamente, assim como os gastos e
os rendimentos, estes não devem ser compensados.
3.1.6. Informação Comparativa
A informação comparativa deve ser divulgada, nas Demonstrações Financeiras, com respeito ao
período anterior. Respeitando ao Princípio da Continuidade da Entidade, as políticas contabilísticas
devem ser levadas a efeito de maneira consistente em toda a Entidade e ao longo do tempo e de maneira
consistente. Procedendo-se a alterações das políticas contabilísticas, as quantias comparativas
afetadas pela reclassificação devem ser divulgadas, tendo em conta:
a) A natureza da reclassificação;
b) A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada; e
c) Razão para a reclassificação.
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3.2. Políticas de Reconhecimento e Mensuração
3.2.1. Ativos Fixos Tangíveis
Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição ou de produção, deduzido das
correspondentes depreciações acumuladas.
As depreciações são calculadas após a data em que os bens estejam disponíveis para serem utilizados.
3.2.2. Ativos Intangíveis
Os “Ativos Intangíveis” encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das amortizações
e de eventuais perdas por imparidade acumuladas. São reconhecidos apenas quando for provável
que deles permitam atividades presentes e futuras para a Entidade e que os mesmos possam ser
mensurados com fiabilidade.
Os ativos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das correspondentes
amortizações acumuladas, e perdas por imparidade (sempre que aplicável). As amortizações são
calculadas, após a data em que os bens estejam disponíveis para serem utilizados, com o período de
vida útil estimado de três anos.
3.2.3. Instrumentos Financeiros
Clientes e outros devedores: As dividas de “Clientes” e as de “Outros devedores” são registadas pelo
seu valor nominal .
Empréstimos: Os empréstimos são registados no passivo pelo custo amortizado.
Contas a pagar: As contas a pagar, que não vencem juros, são registadas pelo seu valor nominal,
que é substancialmente equivalente ao seu justo valor, uma vez que o efeito do desconto é
considerado imaterial.
Caixa e seus equivalentes: Os montantes incluídos na rubrica de “Caixa e seus equivalentes”
correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários à ordem e a prazo.
3.2.4. Fundos Patrimoniais
A rubrica “Fundos” constitui o interesse residual nos ativos após dedução dos passivos. Os “Fundos
Patrimoniais” são compostos por:
• fundos atribuídos pelos fundadores da Entidade ou terceiros;
• fundos acumulados e outros excedentes;
• subsídios, doações e legados que o Governo ou outro instituidor ou a norma legal aplicável
a cada entidade estabeleçam que sejam de incorporar no mesmo.
3.2.5. Estado e Outros Entes Públicos
O imposto sobre o rendimento do período corresponde ao imposto a pagar.
Nos termos do n.º 1 do art.º 10 do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas
(CIRC) estão isentos de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC):
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a) “As pessoas coletivas de utilidade pública administrativa;
b) As instituições particulares de solidariedade social e Entidades anexas, bem como as
pessoas coletivas àquelas legalmente equiparadas;
c) As pessoas coletivas de mera utilidade pública que prossigam, exclusiva ou predominantemente, fins científicos ou culturais, de caridade, assistência, beneficência, solidariedade
social ou defesa do meio ambiente.”

4. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros
Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes de alteração voluntária em políticas contabilísticas.

5. Ativos Fixos Tangíveis
Outros Ativos Fixos Tangíveis
A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no
início e no fim do período de 2014, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e
outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:
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6. Ativos Intangíveis
Outros Ativos Intangíveis
A quantia escriturada bruta, as amortizações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no
início e no fim do período de 2014, mostrando as adições, os abates e alienações, as amortizações e
outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

7. Rédito
Para os períodos de 2014 e 2013 foram reconhecidos os seguintes Réditos:
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8. Subsídios do Governo e apoios do Governo
A 31 de dezembro de 2014 e 2013, a Entidade tinha os seguintes saldos nas rubricas de “Subsídios do
Governo” e “Apoios do Governo”:

9. Benefícios dos empregados
Os órgãos diretivos/sociais da Entidade não auferem qualquer remuneração, de acordo com os estatutos e legislação aplicável. O número médio de pessoas ao serviço da Entidade em 31/12/2013 foi de
“10” e em 31/12/2014 foi de “10”.
Os gastos que a Entidade incorreu com os funcionários foram os seguintes:
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10. Divulgações exigidas por outros diplomas legais
A Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei n.º
534/80, de 7 de novembro.
Dando cumprimento ao estabelecido no Decreto-Lei n.º 411/91, de 17 de outubro, informa-se que a
situação da Entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

11. Acontecimentos após data de Balanço
Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2014.
Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros
factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.

4.2. RELATÓRIO DE CONTAS
Após elaborar a contabilidade referente ao Exercício de 2014 e de harmonia com os princípios
contabilísticos 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, 232,64 €, 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 documentos de suporte adequados. Saldo da conta depósitos à ordem no valor total de 784.404,48 € e depósitos a prazo no valor de 109.950,00 €.
3. Estado e Outros Entes Públicos (24)
Apresenta um saldo credor de 10.802,45 €, que diz respeito às seguintes rubricas, a pagar durante
o mês de janeiro de 2015:
• IRS – Trab. Dependente................................ 2.565,00 €
• IRS – Trab. Independente............................. 4.818,92 €
• IRS – Sobretaxa................................................ 233,00 €
• Seg. Social....................................................... 4.529,29 €
e saldo da conta 2412 a receber (retenção bancária):
• IR-Retenção na Fonte..................................... 1.343,76 €
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4. Remunerações a Liquidar em 2015 (2722)
Apresenta um saldo credor de 25.066,41 €, que diz respeito à previsão de Férias / Subs. Férias,
que vão ser pagas em 2015, mas que dizem respeito a um gasto de 2014.
5. Consultores e Assessores e Intermediários (27821)
Esta conta releva o valor a pagar a consultores e assessores e apresenta um saldo credor de
7.292,09 €, e um saldo devedor (despesas a lançar em 2015), no valor de 9.358,72 €, que perfaz
um saldo devedor de 2.066,63 €.
6. Outros Devedores e Credores (2783/2784/2788/2789)
Esta conta tem a receber de projetos o valor de 255.842,82 €, de estágios do “IEFP” o valor de
19.742,98 €, e de apoios o valor de 56.102,99 €, e de outros devedores e credores o valor de
4.948,03 €, que perfaz o saldo devedor de 330.065,05 €.
7. Diferimentos (28)
Esta conta apresenta um saldo credor de 684.006,69 €, os quais dizem respeito à verba dos
Projetos / Estágios do IEFP não liquidados até à data (2014).
8. Ativos Fixos Tangíveis (43)
No exercício de 2014 verificou-se um investimento de Ativos Fixos Tangíveis de 94.167,53 €.
• Máq. Aparelhos/Computadores/ Mobiliário
e Outros........................................................... 94.167,53 €
9. Ativos Fixos Intangíveis (44)
No exercício de 2014 não se verificou investimento de Ativos Fixos Intangíveis.
10. Fornec. e Serviços Externos (62)
Estão distribuídos da seguinte forma:
• Trabalhos Especializ..................................... 43.872,45 €
• Publicidade e Propag...................................... 2.188,52 €
• Vigilância e Segurança....................................... 137,90 €
• Honorários.................................................. 472.735,67 €
• Ferramentas e Utensílios.............................. 18.667,41 €
• Conserv. e reparação...................................... 8.616,92 €
• Livros de Doc. Técnica................................. 34.026,44 €
• Material de Escritório................................... 51.755,99 €
• Artigos de Oferta............................................ 1.867,00 €
• Eletricidade..................................................... 8.733,01 €
• Água................................................................... 700,53 €
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• Transporte de Mercadorias............................... 739,93 €
• Rendas e Alugueres......................................... 3.110,67 €
• Comunicação................................................ 12.229,50 €
• Seguros............................................................... 871,82 €
• Limp. Hig. Conforto....................................... 1.005,84 €
• Outr. Forn. Serv........................................... 108.921,71 €
Total Geral...................................................... 770.181,21 €
11. Gastos com o Pessoal (63)
• Remunerações do Pessoal.......................... 116.480,08 €
• Subsídio de Férias........................................ 13.905,80 €
• Subsídio de Natal........................................... 9.304,06 €
• Subs. Alimentação.......................................... 8.876,79 €
• Investigadores............................................ 215.400,82 €
• Estágios IEFP/Cepese.................................. 54.611,30 €
• Encargos s/Remun....................................... 39.209,55 €
• Indemnizações.............................................. 13.489,35 €
• Seguros c/Pessoal........................................... 1.999,34 €
• Outros custos c/Pessoal (Bolsas/Invest)..... 66.880,31 €
Total Geral.................................................... 540.157,40 €

12. Amortizações do exercício (64)
No valor total de 46.388,62 €.
13. Outros Gastos e Perdas (68)
Esta conta apresenta um saldo de 9.713,46 €.
14. Outros Gastos e Perdas Financeiras (69)
Esta conta apresenta um saldo total de 1.799,70 €, os quais dizem respeito a encargos bancários e
juros de mora.
15. Prestações de Serviços (72)
Montante de apoios a Projetos de Investigação, no valor total de 887.736,00 €.
16. Subsídios à Exploração (75)
Montante dos subsídios recebidos do Estado e de outras entidades públicas e privadas, no valor total
de 605.002,20 €.
17. Outros Rendimentos e Ganhos (78)
Esta conta apresenta um saldo de 2.686,66 €.
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18. Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares (79)
Esta conta apresenta um saldo de 5.374,89 €.
19. Resultado Líquido do Exercício (818)
Valor positivo (lucro) de 132.559,36 €.

Porto, 26 de Março de 2015
A Técnica de Contas
Emilia Araújo

BALANCETE DO RAZÃO_ APURAMENTO 2014

Proposta de aplicação de resultados relativa ao Relatório e Contas
A Direção propõe que o Resultado Líquido do Exercício de 2014, no montante de 132.559,36 €, seja
levado a Outras Reservas (proposta aprovada em Assembleia Geral de 30 de março de 2015).
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V. PROGRAMA DE ATIVIDADES CIENTÍFICAS PARA 2015

O Programa de Atividades Científicas para 2015 está em boa parte dependente do resultado da contestação
apresentada pelo CEPESE à Fundação para a Ciência e a Tecnologia, nomeadamente quanto ao financiamento anual concedido (150 000 euros por ano), manifestamente insuficiente para cobrir as despesas
básicas de funcionamento do Centro e muito menos para assegurar o cumprimento integral do Programa
Estratégico 2015-2020 apresentado àquela entidade, como já tivemos ocasião de explicar neste Relatório.
Neste sentido, decidimos apresentar nas próximas páginas a nova estrutura do CEPESE e o programa geral de atividades por Grupo de Investigação, na certeza de que poderão ser necessários alguns
ajustes em face do financiamento que vier a ser efetivamente concedido.
O Programa Estratégico do CEPESE, com início em 2015 mas que se prolongará até 2020, e que
pode ser consultado no portal do CEPESE, tem por mote o tema Portugal within a World on the Move:
Comparative Analysis and Digital Environments, que procura articular três dimensões científicas: a
dimensão internacional, que parte da realidade regional e nacional, que confere ao nosso Centro a sua
identidade própria, para uma perspetiva mais ampla, em que a Internacionalização surge como um desafio incontornável num mundo em globalização e em permanente mudança; a dimensão comparativa,
numa perspetiva tripla (geográfica, cronológica e temática), envolvendo diferentes áreas das Ciências
Sociais e Humanas, tendo a História como núcleo central; e a dimensão digital, um aspeto cada vez
mais importante, devido à disseminação que permite, à sua adaptabilidade e custos reduzidos a médio
e longo prazo, e às abordagens inovadoras que permite.
Este tema central divide-se em quatro Linhas Temáticas: Património, Cultura e Turismo; Sociabilidades e Poderes: Elites Políticas e Económicas; População, Migrações e Relações Externas; e Organizações, Desenvolvimento e Bem-Estar. Por sua vez, cada Linha Temática divide-se em dois Grupos
de Investigação (GI). A primeira Linha Temática compõe-se dos GI Património Artístico, Cultural e
Documental e Turismo no Norte de Portugal: plataformas e orientação estratégica; a segunda, dos
GI Elites Políticas e Económicas do Portugal Contemporâneo e Sociabilidades e Poderes no Portugal
Medieval e do Renascimento; a terceira, dos GI População Portuguesa e Migrações na Europa e no
Mundo e Relações Externas de Portugal; e a quarta, dos GI Mudanças Económicas e Sociais: Organizações e Sustentabilidade e Bem-Estar, Saúde e Envelhecimento.
Transversal a todas estas Linhas Temáticas e Grupos de Investigação, funciona um GI dedicado
às Tecnologias de Informação e Comunicação aplicadas às Ciências Sociais e Humanas, que presta
apoio no domínio das Humanidades Digitais aos restantes investigadores.
No Projeto Estratégico apresentado, a par dos eixos temáticos no âmbito dos seus Grupos de Investigação, o CEPESE definiu as grandes coordenadas transversais que se propõe desenvolver entre
2015-2020, a saber:
• aumentar a interação entre os Grupos de Investigação, tendo como objetivo reforçar a coesão
interna da Unidade;
• intensificar o esforço de avaliação, quer dos Grupos de Investigação, quer dos investigadores,
criando, para o efeito, uma instância interna de avaliação, à qual estará associada um grupo de
avaliadores científicos externos, e reestruturando a Comissão Externa de Acompanhamento;
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• desenvolver o apoio do CEPESE a jovens investigadores, estudantes de doutoramento e pós-doutoramento, e analisar a possibilidade de associar a Unidade a um programa doutoral;
• reforçar a participação do CEPESE em projetos e redes internacionais;
• criar, dentro do CEPESE, um grupo de trabalho dedicado ao desenvolvimento de iniciativas
que valorizem o impacto e a transferência social da investigação;
• desenvolver iniciativas no domínio das Humanidades Digitais.
Todavia, neste momento, considerando as limitações financeiras anunciadas pela FCT, o CEPESE
reserva-se a possibilidade de reformular a concretização de algumas destas coordenadas, em função
do financiamento que vier efetivamente a obter.
Em seguida, apresentamos os principais objetivos e as grandes linhas orientadoras da ação de
cada um dos referidos Grupos de Investigação para 2015, não obstante a importância da investigação
produzida a título individual que se inscreva no âmbito científico de cada GI e das atividades em boa
parte transversais aos mesmos (artigos em revistas nacionais e internacionais, livros, teses de mestrado e doutoramento, conferências, etc.), que continuarão a ser apoiados e divulgados pelo CEPESE,
mas cuja menção se tornaria repetitiva e desnecessária, até porque delas damos conta, de forma pormenorizada, em relatórios apresentados periodicamente à Fundação para a Ciência e a Tecnologia.
Estrutura científica do CEPESE (2015-2020)

Research Groups

Heritage, Culture
and Tourism

Sociabilities and
Powers: Political
and Economic
Elites

Population,
Migrations
and Foreign
Relations

Organizations,
Development
and Wellbeing

Artistic, Cultural
and Documentary
Heritage

Political and
Economic Elites
in Contemporary
Portugal

Portuguese
Population and
Migrations in Europe
and Worldwide

Social and Economic
Changes:
Organizations and
Sustainability

Tourism in
Northern Portugal:
platforms and
strategic guidelines

Sociabilities and
Powers in Medieval
and Renaissance
Portugal

Portuguese
Foreign
Relations

Wellbeing,
Health,
and Aging

ICT applied to Social Sciences and Humanities

Thematic
Lines

PORTUGAL WITHIN A WORLD ON THE MOVE:
COMPARATIVE ANALYSIS AND DIGITAL ENVIRONMENTS

5.1. GRUPO DE INVESTIGAÇÃO PATRIMÓNIO ARTÍSTICO, CULTURAL E DOCUMENTAL
Este Grupo de Investigação tem por objetivo estudar o património artístico, cultural e documental
do Norte de Portugal, através de análises comparativas e críticas, usando plataformas digitais para
disseminar o conhecimento produzido. Procurará estabelecer parcerias para o desenvolvimento socioeconómico, contribuindo para a aquisição de competências.
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Atendendo à recente saída da anterior coordenação do GI e de alguns outros membros do Grupo, os quais estavam a dinamizar projetos e/ou candidaturas a projetos no âmbito do mesmo,
prevê-se a sua reestruturação a breve prazo, com a necessária redefinição de objetivos, pelo que
estas são apenas linhas gerais provisórias para 2015.
Neste ano, o GI propõe-se coordenar um número temático da revista do CEPESE, sobre o Romantismo, o qual poderá eventualmente vir a ser o primeiro número de uma revista em linha do próprio GI,
na área da Arte e Património, como novo projeto central do Grupo, para o que neste momento estão a
ser feitos contactos, de modo a estabelecer uma parceria de edição com outro centro de investigação.
Em 2015, o GI vai também participar em duas candidaturas internacionais, como representante
português: “EuCrem”, um projeto sobre a morte, cremação e identidade europeia, liderado pelo Centre for Life and Death Studies da Universidade de Durham, na Inglaterra, em parceria com centros
de investigação de vários países, a candidatar ao Horizonte 2020; e um outro projeto, também sobre
a morte, liderado pela Universidade de Limerick, na Irlanda, cujo acrónimo não está ainda definido,
a candidatar ao HERA, na chamada de projetos “Uses of the past”.
Prevê-se também a continuação do projeto “A Câmara Municipal do Porto e a construção do espaço urbano da Cidade”, que estudará a evolução do urbanismo do Porto na época contemporânea, em
ordem à produção de um corpus documental de apoio à investigação sobre a evolução física da cidade
e o papel do governo municipal na mesma.
Finalmente, prevê-se dar início ao Projeto “Arquitetura vernacular transfronteiriça”, que tem
como objetivo principal analisar o património edificado das regiões do Nordeste Trasmontano e das
regiões de Zamora e Salamanca, com especial destaque para os estilos arquitetónicos presentes nas
diversas comunidades abrangidas por estes territórios.

5.2. GRUPO DE INVESTIGAÇÃO TURISMO NO NORTE DE PORTUGAL: PLATAFORMAS
E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA
Tendo em consideração que o turismo em Portugal segue a tendência mundial de expansão e que a
região norte de Portugal detém um elevado potencial de crescimento, apresentando um número recorde de turistas e recebendo sucessivos prémios internacionais, é necessário desenvolver uma nova
abordagem ao fenómeno turístico nacional, particularmente nesta região, que integra duas áreas e
duas cidades reconhecidas como Património da Humanidade, mas cuja valorização está longe de ser
a ideal, nomeadamente no que concerne à sua projeção internacional. Assim, e como o turismo deve
basear a sua evolução na qualidade do serviço e da competitividade da oferta, reforçada pela criação
de conteúdos autênticos e experiências genuínas, baseados na excelência ambiental e urbanística,
na formação de recursos humanos e na dinâmica e modernização das entidades públicas, este GI
irá concentrar grande parte da sua investigação nas questões relacionadas com a oferta, embora não
ignorando aspetos relativos à procura.
Em janeiro de 2015, este GI apresentou à Fundação para a Ciência e a Tecnologia o projeto “Rotas
da Memória”, que pretende criar rotas turísticas no Norte de Portugal que consigam atrair mais visitantes à região e que permitam cativar e prolongar a estadia dos turistas brasileiros que visitam Portugal.
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Esta candidatura insere-se num projeto mais abrangente e integrador, denominado “Sustentabilidade e Desenvolvimento do Turismo no Noroeste Peninsular” que, em colaboração com os Grupos
de Investigação Património Artístico, Cultural e Documental e Mudanças Económicas e Sociais:
Organizações e Sustentabilidade, visa desenvolver investigação de base histórica, artística, económica, de gestão, sociológica e antropológica que forneça um conjunto de ferramentas de conhecimento
que permita estimular no setor turístico, e em toda a sua cadeia de valor, uma atitude inovadora de
promoção, propagação e competitividade turística da região noroeste peninsular.
Neste sentido, e embora a prossecução efetiva do projeto “Rotas da Memória” dependa do resultado da candidatura à FCT, é propósito do GI durante o ano 2015 fazer o tratamento da base de
dados do CEPESE sobre emigração portuguesa, para a criação de um mapa territorial onde se possam
identificar os municípios e regiões do País de onde saíram a maioria dos emigrantes para o Brasil
desde 1822 a 1949. Este mapa territorial também permitirá identificar as famílias de emigrantes por
localização geográfica de origem, de forma a permitir o mapeamento dos principais locais de saída de
emigrantes e assim ajudar a identificar o universo dos potenciais turistas.
Procurar-se-á também estabelecer novas parcerias nacionais e internacionais para o desenvolvimento e aplicabilidade do Projeto, e será dada sequência à Conferência Internacional de Turismo,
que já conheceu duas edições, e que em 2015 será dedicada às rotas turísticas. Tal como em 2014,
esta Conferência será organizada em parceria com o VIII Festival Internacional de Filmes de Turismo ART&TUR.
Relativamente a publicações, em 2015, o GI pretende publicar em e-book o segundo volume do
livro Porto As a Tourism Destination, resultante da II Conferência O Porto como Destino Turístico,
realizada em outubro de 2014. Além disso, os resultados da investigação em curso serão apresentados
em artigos científicos e em comunicações em encontros nacionais e internacionais.

5.3. GRUPO DE INVESTIGAÇÃO ELITES POLÍTICAS E ECONÓMICAS DO PORTUGAL CONTEMPORÂNEO
Este Grupo de Investigação tem como principal objetivo a construção de uma base de dados digital
vasta com a identificação das elites políticas e económicas portuguesas, a nível central e local, desde o
alvorecer do Constitucionalismo ao presente, nomeadamente chefes de Governo, ministros e secretários de Estado, presidentes do Parlamento e membros das várias câmaras parlamentares, governadores civis, presidentes de Câmara, mas também empresários e homens de negócios.
A nível político, após a construção da base de dados, iniciar-se-á uma fase de análise que visa
responder a uma série de aspetos que permitam esclarecer o recrutamento das elites que detiveram
o poder e governaram o País durante os últimos dois séculos: origem social e profissional dos indivíduos; formação académica; vida profissional (setores público e privado); partidos políticos, filiações e
afinidades ideológicas; idade à data do exercício dos cargos políticos; percurso político; relações familiares e identificação de eventuais “dinastias” políticas; ruturas e continuidades no exercício político
em situação de mudança de regime; mobilidade geográfica, etc.
Neste domínio, em 2015, além da preparação da base de dados, o GI pretende concluir a publicação da obra Os Presidentes do Parlamento Português (1821-2014), a editar pela Assembleia da
República, nomeadamente os volumes relativos à Monarquia Constitucional (2 tomos), Estado Novo

CEPESE — Centro de Estudos da População, Economia e Sociedade

57

e III República. Pretende-se ainda concluir a investigação sobre Os Primeiros-Ministros de Portugal
do Liberalismo ao presente, a editar pela Imprensa Nacional – Casa da Moeda. E terá início um projeto de investigação sobre Os Provedores da Santa Casa da Misericórdia do Porto, que visa estudar e
publicar as biografias e atividades das personalidades que estiveram à frente desta instituição desde a
sua fundação, em 1499, até à atualidade. Finalmente, neste domínio, prevemos publicar a investigação
já produzida sobre os Presidentes da Câmara de Ponte de Lima.
Neste mesmo período cronológico, a “Empresa”, entendida como uma organização complexa, que
inclui conhecimento, competências e valores, vai desempenhar também um importante papel, a par
dos seus protagonistas, os empresários. Assim, a história empresarial, ainda com pouca tradição no
nosso País, incluirá não só a trajetória de cada empresa e os seus empresários, mas também os respetivos sistemas de negócios, enfatizando o estudo dos percursos das empresas, a sua identidade e
cultura. Neste sentido, o objetivo é, numa primeira fase, caracterizar as elites empresariais do Norte
de Portugal, e, posteriormente, identificar os fatores de sucesso e fracasso que marcaram o curso e
pensamento dessas elites empresariais. Inicialmente, a análise centra-se na sub-região de Entre Douro e Vouga, uma área com relevância no sector industrial, e, posteriormente, a pesquisa irá alargar a
outras regiões do Norte de Portugal, numa perspetiva comparada com a Espanha.
Nesta vertente de estudo das Elites Empresariais, perspetiva-se a produção de artigos científicos
que façam uma caracterização geral da região do Entre Douro e Vouga; após a definição do que é
uma “elite empresarial”, far-se-á a seleção de casos de estudo, centrados na referida sub-região com
o seguinte enfoque: resenha histórica, histórias de vida, percursos de vida e efemérides. Pretende-se,
ainda, estudar a relação entre Elites Empresariais e o efeito da corrupção, estando previsto o início
deste estudo para o final do ano de 2015.

5.4. GRUPO DE INVESTIGAÇÃO SOCIABILIDADES E PODERES NO PORTUGAL MEDIEVAL
E DO RENASCIMENTO
Decorrente em boa medida do anterior GI Estudos Medievais e do Renascimento, o presente Grupo de Investigação inscreve-se numa perspetiva de continuidade daquele, embora procurando novas
abordagens e temáticas.
Assim, seguindo esta mesma lógica, entre as atividades previstas para 2015 destacamos uma reunião, em março, na Universidade de Navarra, para estudar os termos em que se pode vir a lançar um
programa internacional de investigação sobre Território e Património das Ordens Militares.
Uma das principais apostas deste GI, que de resto já deu bastantes frutos, será a sua articulação
com as chamadas Humanidades Digitais. Neste sentido, será continuada a preparação da base de
dados Medieval Portuguese Libraries.
Tendo sido concluída a ação COST European Cooperation in Science and Technology: Medieval Europe – Medieval Cultures and Technological Resources, foi estudada a possibilidade de dar
continuidade, sob um novo enquadramento, nos termos anunciados numa reunião realizada em
Florença, em março de 2015, entre diversos parceiros europeus, incluindo representantes deste
Grupo de Investigação.
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Prevê-se ainda a continuidade da participação do GI no projeto internacional Cohesion building
of multi-ethnical societies. 10th-21th century, liderado pela Polónia, em termos que, para os anos de
2015-2016, serão definidos numa reunião que terá lugar em Wrolaw, em março, e na qual vai estar
presente uma representante deste GI, bem como no projeto espanhol Military Orders and the construction of Western Society: Culture, religiosity, gender and social development in border areas
(XII-XV centuries), estando desde já prevista a participação de três investigadores do Grupo de Investigação num seminário a decorrer em Ciudad Real em novembro de 2015.
Poderá ainda ter lugar a participação do GI num projeto bilateral (FCT e FAPESP) intitulado Portugal, Brazil, and Medieval globalization. A Study of World History, resultante da candidatura apresentada pelo IEM com a colaboração do CEPESE, e que à data deste relatório se encontra em fase de
avaliação.
Será dada continuidade à colaboração com as redes de que o CEPESE é membro, e no qual têm
tido uma participação ativa investigadores da área de História Medieval (ECHIC – European Consortium for Humanities Institutes and Centers; Portuguese-Brazilian Network on Medieval Studies;
CARMEN – Medieval European Network).
Em matéria de publicações, em 2015, procuraremos acompanhar algumas publicações internacionais preparadas no âmbito do projeto CUIUS REGIO e que ainda não foram editadas, bem como dar
continuidade à coleção Militarium Ordinum Analecta, com a publicação de um ou dois volumes, e à
publicação de dois livros relacionados com a história da nobreza.

5.5. GRUPO DE INVESTIGAÇÃO POPULAÇÃO PORTUGUESA E MIGRAÇÕES NA EUROPA E NO MUNDO
Um dos principais objetivos deste GI é desenvolver e divulgar as tendências e fatores de mudanças
demográficas em Portugal, não apenas a nível regional, por exemplo, no norte do País, mas também
a nível nacional, e identificar ligações entre as tendências demográficas e os principais fatores de
desenvolvimento sustentável num sentido mais amplo. Por outro lado, as migrações internas e internacionais são um fator-chave da evolução demográfica da população e podem prestar um contributo
importante para a redução da pobreza e para o desenvolvimento económico e social sustentável. As
migrações estão intimamente relacionadas com a demografia do trabalho, aspeto crucial para a viabilidade económica e desenvolvimento do País como um todo, mas também especificamente para cada
região, como é o caso do Norte de Portugal.
Este Grupo de Investigação tem dois projetos nesta área, ambos já em curso e que terão continuidade em 2015: REMESSAS, uma rede digital sobre a emigração entre o sul da Europa e a América do
Sul; e Empreendedorismo emigrante português em Andorra, Londres, Nice e Mónaco.
Temos a intenção de promover e divulgar todo o conhecimento produzido em plataformas online, como já acontece com a Rede de Emigração Europa do Sul América do Sul, para compartilhar
informações com outras instituições nacionais e internacionais que permitam a realização de análises
comparativas. A constituição da Rede REMESSAS tem como objetivo reforçar as questões sobre as
migrações entre as duas regiões e o seu impacto económico, social e cultural na História Contemporânea (séculos XIX e XX) dos países de ambas as regiões, reforçando a formação e mobilidade de
investigadores através de projetos de investigação, programas de doutoramento e intercâmbio dos
investigadores das instituições científicas participantes.
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Neste sentido, em junho de 2015 será realizado um Seminário Internacional, no Porto, em torno
desta temática, que reunirá investigadores de Portugal, Brasil, Argentina, Espanha e Itália, prevendo-se ainda a publicação de diversos artigos científicos incidindo sobre esta temática e a prossecução de
teses de doutoramento neste domínio.
Quanto ao projeto Empreendedorismo emigrante português em Andorra, Londres, Nice e Mónaco, que pretende identificar iniciativas de empreendedorismo de emigrantes portugueses em Andorra,
Londres, Nice e Mónaco, avaliando a sua inserção nos contextos socioeconómicos, culturais e políticos
locais, e simultaneamente, comparar esta inserção nos diversos territórios e situações em estudo,
prevê-se a sua conclusão para este ano, dando origem a diversas publicações científicas que darão a
conhecer os principais resultados alcançados.
Está ainda prevista a publicação, em versão digital, da obra População e Economia do Alentejo em
finais de setecentos, que ficará disponível no portal CEPESE Publicações.

5.6. GRUPO DE INVESTIGAÇÃO RELAÇÕES EXTERNAS DE PORTUGAL
O principal objetivo deste Grupo de Investigação é estudar, de forma sistemática e comparativa, as
relações externas de Portugal nas suas múltiplas facetas – económicas, políticas, culturais, diplomáticas, sociais – de forma a conhecer, num continuum histórico, o seu papel do mundo.
De acordo com estes objetivos, e no âmbito do Programa Estratégico do CEPESE, está a ser desenvolvido o projeto principal História das Relações Externas de Portugal, pretendendo-se, no decurso
do próximo ano, concluir a constituição da equipa de investigação, elaborar o plano de trabalho e selecionar e recolher as fontes e a bibliografia. Com uma abrangência cronológica alargada, este projeto
propõe-se analisar, nas várias vertentes, as relações de Portugal com a Europa e o Mundo, desde a sua
formação até à atualidade.
Paralelamente, coma participação de vários investigadores deste e de outros Grupos de Investigação, continuará em execução o projeto As relações políticas e económicas de Portugal com a Rússia (1779-1834), centrado no estudo das relações políticas, económicas e diplomáticas entre os dois
Estados, com particular ênfase no período entre 1779-1834, durante o qual uma importante empresa
privada do Norte de Portugal desempenhou um papel fundamental para o estabelecimento dessas
mesmas relações.
Um outro projeto, Portugal e Roma: relações políticas, religiosas, sociais e culturais (séculos
XV-XVI), procura abordar os diversos aspetos que lhe dão título, em ordem à criação de um guia
histórico-turístico do Renascimento português em Roma.
No âmbito de cada um deste projetos que se encontram em fases distintas de execução e dando
cumprimento aos respetivos planos de trabalho, os resultados da investigação em curso serão divulgados não só em artigos a publicar durante o próximo ano, como em comunicações a apresentar em
encontros científicos nacionais e internacionais.
Finalmente, foi apresentado no último concurso promovido pela FCT um projeto de investigação
intitulado Interesses Públicos e Privados no Mar Português: Desafios e Oportunidades, a aguardar
ainda decisão quanto à avaliação final e, consequentemente, à sua prossecução efetiva.
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5.7. GRUPO DE INVESTIGAÇÃO MUDANÇAS ECONÓMICAS E SOCIAIS:
ORGANIZAÇÕES E SUSTENTABILIDADE
A economia portuguesa tem-se caracterizado por sucessivas manifestações de avanços e recuos, revelando com frequência dificuldades de coordenação entre as dinâmicas internas e internacionais.
Apesar do inquestionável desenvolvimento experimentado desde o 25 de Abril de 1974, os progressos
alcançados têm sido insuficientes para dotar o País dos níveis de competitividade dos países de topo da
União Europeia. Nas circunstâncias atuais de declínio do Estado social e de crise económica, é imperativo estudar a sustentabilidade das organizações no setor público, no setor privado e no terceiro setor.
Para tal, este GI prevê, em 2015, arrancar com o projeto Uma perspetiva dinâmica e interdisciplinar da corrupção económica em Portugal, dada a inquestionável importância que a corrupção detém
enquanto elemento perturbador da evolução económica em Portugal.
Ao mesmo tempo, este grupo irá colaborar ativamente no projeto Elites Empresariais do Portugal
Contemporâneo, que está a ser desenvolvido no âmbito do GI Elites Políticas e Económicas do Portugal
Contemporâneo e cuja contextualização e objetivos se encontram explanados no respetivo texto.
Serão ainda desenvolvidos trabalhos em torno da história da contabilidade e dos contabilistas em
Portugal, em termos ainda a estudar.
O GI conta com novos membros do CEPESE e já iniciou contactos com membros de outros centros
de investigação no sentido de impulsionar o desenvolvimento dos projetos mencionados, incluindo a
Universidade do Minho e a Faculdade de Economia do Porto.
Relativamente a estes projetos, para 2015 é esperada uma publicação sobre corrupção económica. No entanto, contamos com diversas publicações e participações em congressos no âmbito de
outros projetos em que os investigadores estão envolvidos individualmente ou em pequenas equipas (dois a três elementos).
De resto, e embora tenha sido ponderada a possibilidade de apresentar uma candidatura à FCT
com um projeto sobre corrupção económica, o GI decidiu aguardar mais algum tempo para que a
equipa de investigação ganhe maior consistência, estando previstas já várias reuniões em 2015, de
modo a estruturar a candidatura e assim poder apresentá-la em 2016.

5.8. GRUPO DE INVESTIGAÇÃO BEM-ESTAR, SAÚDE E ENVELHECIMENTO
Partindo da identificação e reconhecimento dos grupos vulneráveis emergentes na atual configuração
socioeconómica e demográfica portuguesa (nomeadamente, o envelhecimento populacional e a prevalência de doença mental), este Grupo de Investigação pretende investigar e caracterizar trajetórias de
saúde/bem-estar e contribuir para o conhecimento e desenvolvimento de estratégias de intervenção.
Tendo por base uma estrutura teórica alargada, que inclui contributos da sociologia, psicologia, psicanálise, serviço social e análise de redes sociais pessoais, os projetos deste Grupo de
Investigação têm como objetivo geral contribuir para o conhecimento das trajetórias de saúde e
bem-estar da população portuguesa, nomeadamente a idosa. Pretende-se igualmente contribuir
para o desenvolvimento de estratégias de intervenção integradas, identificar os conhecimentos e
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competências requeridos para a criação de equipas multidisciplinares desenhadas para intervir
junto de pessoas/famílias com risco sinalizado, facultar formação a grupos/organizações que providenciam cuidados, e contribuir para o desenvolvimento de políticas sociais, explícita ou implicitamente direcionadas para estes grupos.
O ano de 2015 constituirá um momento charneira, com o início da implementação do Programa
Estratégico 2015-2020. Durante o ano de 2014, o Grupo de Investigação reorganizou a sua equipa
e os projetos de investigação em curso, nomeadamente ao nível da coordenação e na eleição do
projeto “Redes Sociais Pessoais de Idosos Portugueses” como projeto primário. A reorganização dos
projetos de investigação desenvolvidos visou um aumento da coesão interna e efetividade do Grupo.
Esse será um dos desafios do GI, a integração de investigadores com diferentes backgrounds e interesses científicos diversificados versus a manutenção da coerência e união com vista à prossecução
dos objetivos gerais traçados.
Nesse sentido, em 2015, será dada continuidade aos projetos desenvolvidos em anos anteriores, mas simultaneamente devotados esforços para a inclusão de novos projetos que usufruam do
património de pluralidade do Grupo. Em termos globais, durante 2015, o GI irá prosseguir objetivos de investigação (continuidade e sedimentação dos projetos em curso e delineamento de novos
projetos; formalização de candidaturas para financiamento dos projetos; intensificação da produção científica, particularmente, aquela associada aos projetos em curso; dinamização de parcerias
com outros centros e Grupos de Investigação, nacionais e internacionais, e com outras entidades,
públicas e privadas; maximização dos recursos humanos disponíveis no Grupo de Investigação),
ensino (continuar a fomentar a participação de estudantes nos projetos, com vista à elaboração de
dissertações de mestrado e teses de doutoramento) e prestação de serviços à comunidade nas áreas
relacionadas com os projetos (objetivo facilitado pelos protocolos de parceria que o ISMT mantém
com numerosas instituições e pelos serviços à comunidade disponibilizados pelo ISMT, Gabinete de
Intervenção Sistémica, Gabinete de Apoio Psicológico e Núcleo João dos Santos).
Em termos mais específicos, no âmbito do projeto “Redes Sociais Pessoais de Idosos Portugueses” prevê-se priorizar as seguintes atividades: preparação da publicação do livro Envelhecimento e
Redes Sociais Pessoais; preparação da publicação de artigos em revistas científicas acreditadas com
base nos trabalhos de mestrado já completados; finalização do capítulo “As redes sociais pessoais
no envelhecimento segundo o sexo e a idade”, a integrar a obra Trajetórias do Envelhecimento;
participação em cinco congressos internacionais e nacionais; supervisão e finalização de uma tese
de doutoramento e oito dissertações de mestrado sobre o tema.
No âmbito do projeto “Avaliação e Intervenção em Famílias em Risco”, para 2015 estão previstas
as seguintes atividades: realização de quatro dissertações de mestrado (Validação, tradução e adaptação cultural para português de duas escalas de avaliação familiar – FACES IV e Self Report Family
Inventory; Avaliação do funcionamento familiar de famílias em risco sinalizadas pela CPCJ; Avaliação do funcionamento familiar de famílias com crianças com dificuldades escolares) e publicação de
quatro artigos em revistas com base nas mesmas; e participação em dois congressos internacionais.
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5.9. PREVISÃO DE ORÇAMENTO PARA 2015

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

12 500.00€

12 500.00€

12 500.00€

12 500.00€

12 500.00€

12 500.00€

2 333.33€

2 333.33€

2 333.33€

2 333.33€

2 333.33€

2 333.35€

RECEITAS
Projeto Estratégico
Projeto
Empreendedorismo
Projeto CM Ponte de Lima
Projeto Primeiros-Ministros
de Portugal
Projeto Os Provedores
da SCMP

12 500.00€

Projeto Consciência política
dos emigrantes

28 000.00€

Projeto Identidades,
Convivências e Histórias

1 000.00€

1 000.00€

1 000.00€

1 000.00€

1 000.00€

1 000.00€

Projeto A emigração
portuguesa para o Brasil

3 191.82€

3 191.82€

3 191.82€

3 191.82€

3 191.82€

3 191.82€

Quotas de associados
Receita Total

13 000.00€
19 025.15€

19 025.15€

72 525.15€

19 025.15€

19 025.15€

19 025.17€

10 500.00€

10 500.00€

10 500.00€

10 500.00€

10 500.00€

10 500.00€

3 085.00€

3 085.00€

3 085.00€

3 085.00€

3 085.00€

3 080.00€

10 285.38€

10 285.38€

102 85.38€

10 285.38€

10 285.38€

10 285.38€

4 166.66€

4 166.67€

4 166.67€

4 166.66€

4 166.67€

4 166.67€

28 037.04€

28 037.05€

28 037.05€

28 037.04€

28 037.05€

28 032.05€

DESPESAS
Recursos Humanos
Despesas Gerais
(água / eletricidade / aluguer
de instalações / comunicações /
internet / material de escritório
/ seguros / contabilidade)
Aquisição de Bens e Serviços
e outras despesas correntes
(reuniões / edição de livros /
construção de bases de dados
/ digitalização de fontes / traduções)
Equipamento Informático (aquisição de equipamento / software / renovação de garantias de
equipamento)
Despesa Total
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Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Total

12 500.00€

12 500.00€

12 500.00€

12 500.00€

12 500.00€

12 500.00€

150 000.00€

5 698.19€

5 698.19€
14 000.00€
40 000.00€

40 000.00€
12 500.00€

25 000.00€

20 000.00€

48 000.00€

1 000.00€

1 000.00€

1 000.00€

3 191.82€

3 191.82€

3 191.82€

1 000.00€

1 000.00€

1 000.00€

12 000.00€
28 726.38€
13 000.00€

16 691.82€

42 390.01€

56 691.82€

13 500.00€

26 000.00€

13 500.00€

336 424.57€

10 500.00€

10 500.00€

10 500.00€

10 500.00€

10 500.00€

10 500.00€

126 000.00€

3 085.00€

3 080.00€

3 085.00€

3 080.00€

3 085.00€

3 080.00€

37 000.00€

10 285.38€

10 285.38€

10 285.38€

10 285.38€

10 285.38€

10 285.39€

123 424.57€

4 166.67€

4 166.66€

4 166.67€

4 166.67€

4 166.67€

4 166.66€

50 000.00€

28 037.05€

28 032.04€

28 037.05€

28 032.05€

28 037.05€

28 032.05€

336 424.57€

CEPESE — Centro de Estudos da População, Economia e Sociedade

ANNUAL REPORT 2013
ACTIVITY PLAN 2014

65

FOREWORD

The evaluators did not only recognize the effort carried out during 2014 to prepare in the
best possible way the evaluation process, but

2014 was, as we knew it would be, a transitional pe-

especially the quality of the research developed

riod for CEPESE, due to the evaluation process car-

throughout the last five years and the merit of the

ried out by the Foundation for Science and Tech-

Strategic Programme that we have presented and

nology, through a panel of international experts

that extends to 2020. Their visit to our facilities

coordinated by the European Science Foundation.

went very well, and we would like to take this op-

A complex and lengthy process, which started in

portunity to renew our thanks and appreciation

2013 but occupied much of 2014 and that, for the

to those who participated in that meeting and

reasons we will discuss later, it is still not over.

helped to express the certainty that we are indeed

This transition between two different internal

a research centre of excellence.

structures, plus the time spent in the elaboration

Moreover, in their final report (the full text can

of successive reports and of numerous prepara-

be found on pp. 84-85 of this Report), the evalu-

tory meetings, had negative consequences with

ation panel mentions, with regard to productiv-

regard to the activities developed by CEPESE last

ity and contribution to the Scientific and Tech-

year, fewer than usual, though maintaining the

nological System, among other things, the fact

high scientific standards that guide our action

that CEPESE is a public utility institution; that

ever since. This is because such transition inevita-

it hosts researchers from several universities; its

bly corresponded to a period of some uncertainty,

ability to obtain private financing; its strong in-

both in terms of the definitive configuration of the

ternational links; its multidisciplinary approach;

Research Groups and the activities to develop,

and its excellence in the field of Digital Humani-

dependent on the evaluators’ final assessment, as

ties, in terms of infrastructure and equipment.

with regard to the amount of the financing to be

As for the scientific merit and innovative na-

granted to the development of those activities.

ture of the Strategic Programme, the panel re-

Thus, 2014 was the final year for the structure that

fers CEPESE’s “smart specialized strategy” in

CEPESE kept since 2008. In 2015, a more consis-

the benefit of tourism and the capacity of young

tent solution was adopted, addressing new themes

researchers to find employment in cultural and

and new issues resulting from the research that we

creative industries, or even to create their own

have done in recent years, but also from the evolu-

businesses; the fact that the developed work is

tion of Humanities and Social Sciences as a whole,

academic but also aimed at the economy and the

in obedience to the most recent international rec-

community; its partnerships abroad and the sev-

ommendations and best practices. With a very

eral applications to international financing; and

solid foundation within Digital Humanities and

again, its multidisciplinary.

with an important comparative dimension, this

With regard to the feasibility of the work plan and

new structure promotes interdisciplinarity and

reasonableness of the requested financing, the

the study of emerging areas, while maintaining

evaluators emphasized the rigor of the budget;

research activities in areas insufficiently explored

the quality of the facilities and equipment; and the

and with a tradition in CEPESE. In the Scientific

fact that CEPESE offers “the best of both worlds”:

Activities Program for 2015, we address in more

access to the Unit’s excellent infrastructures and

detail CEPESE’s new structure and the main ob-

to the academic resources of the University.

jectives and themes of each Research Group.
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Yet, despite the absence of any explicit or implicit

• Firstly, the granted score, which contradicts

negative criticism, CEPESE was not able to get the

the evaluators’ appreciations, as if a “second

highest rating, a fact translated in the obtained

review” took place, founded on financial cri-

score (Very Good), which, though it does not put

teria and with no scientific basis;

us to shame, does not correspond to the dimen-

• Secondly, the granted funding, completely

sion and the objective quality of our activity.

disregarding the rules announced prior to

At the same time, CEPESE was clearly dam-

the application process, and that under no

aged in the financing granted (EUR 150 000

circumstances should be altered once that

per year), when, in compliance with the rules

process started.

publicly announced by the FCT, it had requested EUR 300 000, a figure that the evaluators

Despite the stated difficulties, to which we must

considered appropriate to the proposed aims.

add the well-known economic and financial con-

The assigned amount is insufficient to ensure

straints that are still being felt in Portugal and

CEPESE’s basic running costs, and even less

the resulting decrease in the amounts granted

to ensure the full implementation of the Stra-

by the State and private entities to research and

tegic Programme. On top of that, such figure

development, we are certain that our associates

is greatly inferior to the average per capita

and staff will continue to give their best so that,

amount granted to most units with a size and

even with so much uncertainty, CEPESE contin-

score similar to ours. For instance, the average

ues its efforts to produce a high-quality, innova-

amount granted to CEPESE is 35% to 50% less-

tive and rigorous scientific work, with a strong

er that the one granted to most units, regardless

concern in terms of social usefulness, to attract

of their size, scientific area, rating or laboratory

youngsters to the world of science, and to build

intensity. Only five units with a classification

knowledge open to the world, because only this

of Very Good received less funding per capita,

way will our efforts make sense.

all of them with a quantitative score lower than
CEPESE’s; and within Humanities, CEPESE’s

CEPESE’S PRESIDENT,

financing per capita was the second lowest.
For these reasons, we cannot agree with neither
the rating nor the amount of the funding, and as
such, we have decided to contest the results in
the preliminary hearing. FCT’s decision is still
pending, hindering CEPESE’s definition of its
Activity Plan for 2015 – although we have made
an effort to present the main guidelines of the
activities planned for the current year.
In short, CEPESE has nothing against the general evaluation made by the panel, which we
consider to be fair and sensible. What is at issue
are two other things:
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I. GENERAL DESCRIPTION AND

Its research is developed in the most diverse ar-

ORGANIZATIONAL STRUCTURE

eas of History, Cultural and Documental Heritage, Art, International Relations, Population

1.1. GENERAL DESCRIPTION

and Foresight, Social Economics, Sociology and
Psychology, supporting the accomplishment of

CEPESE – Research Centre for the Study of

studies, propitiating the debate of research re-

Population, Economics and Society, founded by

sults in multidisciplinary seminars and scientific

the University of Porto and by Foundation Eng.

meetings, promoting their publication in its own

António de Almeida, is a Public Utility Institu-

journal, published since 1995, População e So-

tion (order no. 1755/2012, 2.8.2012) devoted to

ciedade (Population and Society), currently with

scientific research, with an inter-university na-

22 issues, and through its collections, namely,

ture. It has its own bylaws, published in Diário

Economia e Sociedade (Economy and Society),

da República (Portugal official journal). Its mis-

Portugueses no Mundo (The Portuguese in the

sion consists of:

World), Arte e Património (Art and Heritage)

• Developing research in History and Social

and Militarium Ordinum Analecta.

Sciences, through the publication and di-

CEPESE has its own premises, in an autono-

vulging of the obtained results in books, in

mous building belonging to the University of

accredited national and foreign journals,

Porto, whose maintenance is under the respon-

and in CEPESE digital platforms;
• Promoting and spreading scientific culture
throughout the Portuguese society, thus
contributing for the development of the
information and communication society;
• Strengthening the Portuguese presence in
the world, by means of the establishment
of relations with the international scientific community, giving a special importance
to Southern European countries and to the
Portuguese-speaking countries;
• Training and supporting, both scientifically and materially, young researchers,
namely those preparing master and doctorate theses.
Currently, CEPESE has 320 individual associates, as well as 16 collective partners and institutional honour patrons. Besides its own projects,
CEPESE develops research projects in collaboration with other national and foreign universities
and research centres, some of them by means of
collaboration protocols.

sibility of the Centre, comprising four working
offices, two meeting rooms, a Library, and an
office supplies storage room. Since 2012, it also
has a room for larger meetings and a support
office at the Burmester Building, located near
CEPESE headquarters.
It is equipped with seven desktop computers
with access to broadband Internet, dedicated
servers, numerous laptop computers for field
work, four laser printers (one colour), a stateof-the-art scanner, a photocopier, a video-projector and a fax.
CEPESE’s base financing is assured by the
Foundation for Science and Technology, by the
research projects it carries out, by the support
granted by scientific patronage, usually destined
to publications and seminars, and by the fees
paid by collective and individual partners.
CEPESE has its own accounting, organized by
an accounting office. Its accounts are sent to the
State audit office, according to the accounting
normalization system, and its Annual Activity
Report and Accounts Report is sent to the Portu-
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guese Government, to the Foundation for Science

four to six vice-presidents and two substitutes,

and Technology, to the Eng. António de Almeida

elected among the PhD members of the Centre.

Foundation, to the Rectory of the University of
Porto, and to all entities that grant financial sup-

Scientific Council

port to CEPESE, besides being available at our

The Scientific Council has the competence to

website, in a digital version, after its approval by

speak on all matters of scientific nature that are

CEPESE’s General Assembly.

submitted to it by the Executive Board, and it may
also elaborate reports and recommendations by

1.2. ORGANIZATIONAL STRUCTURE

its own initiative. It is composed of all the doctorates of the Centre. In the scope of this Council, it

CEPESE, as a non-profit scientific organization,

functions a Coordination Commission, consisting

has its own corporate bodies, the General Assem-

of the Coordinator of the Research Unit and the

bly, the Executive Board and the Fiscal Council.

coordinators of CEPESE’s Research Groups.

Its organizational structure also includes a Scientific Council. In addition, since it functions as
a Research Unit, CEPESE has its own Scientific
Counselling Committee.
1.2.1. CORPORATE BODIES

Corporate bodies for the quadrennium
2012-2015

In the General Assembly meeting of 23 March
2012, the following governing bodies were elected for the years 2012-2015:

General Assembly
The General Assembly is constituted by CEPESE’s
founding members, honour patrons and all the
associates in the use of their membership rights,
being the deliberations taken by the absolute majority of votes of the present members, except in
the cases when law or the bylaws state otherwise.
The General Assembly is directed by a president,
a vice-president and a secretary.
Fiscal Council

General Assembly
President – Manuel Nazareth
Vice-president – Jorge Arroteia
Secretary – Paulo Amorim
Fiscal Council
President – Fernando de Almeida
Rapporteur – António Queirós
Secretary – Pedro Nunes

The Fiscal Council has the task of reviewing the

Executive Board

accounts of CEPESE and presenting the respec-

(composition altered in accordance with the proposal

tive report to the General Assembly. It is com-

approved by the General Assembly in 31 March 2014)

posed of three members, a president, a rappor-

President – Fernando de Sousa

teur and a secretary.

Vice-presidents (including two substitutes) – Ar-

Executive Board

tins; Teresa Rodrigues; José da Cruz Lopes; Orte-

As the executive body of CEPESE, it has the competence to carry out the activities that fit in the
purposes of CEPESE. It is composed of a president,
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Scientific Council

1.2.2. CEPESE’S RESEARCH UNIT

President – Luís Adão da Fonseca
Vice-president – Conceição Pereira

In the scope of its object and aims, CEPESE com-

Secretary – Paula Cardona

prehends since 1996 a Research Unit in the field
of History, with the same designation, coordi-

Corporate bodies for the quadrennium
2015-2019
(composition approved by the General Assembly
in 30 March 2015)

General Assembly
President – Manuel Nazareth
Vice-president – Jorge Arroteia
Secretary – Paulo Amorim
Substitute – Diogo Ferreira
Substitute – Rosário Bastos
Fiscal Council
President – Fernando de Almeida
Rapporteur – Isilda Monteiro
Secretary – Pedro Nunes
Substitute – António Godinho
Substitute – António Queirós
Executive Board
President – Fernando de Sousa
Vice-president – José da Cruz Lopes
Vice-president – José Francisco Queiroz

nated by Fernando de Sousa, depending on the
Foundation for Science and Technology (FCT),
whose activity is regulated by the rules established by the Ministry of Educations and Science, gathering 110 PhD researchers from twenty
Portuguese Higher Education establishments, as
well as several non-PhD researchers.
As an FCT’s Research Unit, CEPESE was composed, from 2008 to 2014, of five Research
Groups, structured in an autonomous manner,
each one with its own coordinator:
• Art and Cultural Heritage of Northern Portugal
• Economics, Society and Politics of Contemporary Portugal
• Medieval and Renaissance Studies
• Population and Foresight
• Portuguese Foreign Relations
In 2015, this structure suffered a profound remodelling, and the Research Unit is now comprised of nine Research Groups:

Vice-president – Maria da Graça Martins

• Artistic, Cultural and Documentary Heritage

Vice-president – Ortelinda Barros

• Tourism in Northern Portugal: platforms and

Substitute – Armando Carvalho Homem

strategic guidelines

Substitute – Pedro Mendes

• Political and Economic Elites in Contempo-

Scientific Council

• Sociabilities and Powers in Medieval and Re-

rary Portugal
President – Luís Adão da Fonseca
Vice-president – Conceição Pereira
Secretary – Cristina Pimenta

naissance Portugal
• Portuguese Population and Migrations in Europe and Worldwide
• Portuguese Foreign Relations
• Social and Economic Changes: Organizations
and Sustainability
• Wellbeing, Health, and Aging
• ICT applied to Social Sciences and Humanities
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The aims and guidelines of these new Research

1.2.4. PERMANENT STAFF

Groups are described in Section V of this Report
(Scientific Activities for 2015), where we also present

CEPESE counts with the collaboration of a per-

CEPESE’s Strategic Programme for 2015-2020.

manent staff composed of eight elements, which
ensures the regular functioning of the Centre

1.2.3. SCIENTIFIC COUNSELLING COMMITTEE

and gives the necessary support to all members,
including financial management, technical sup-

As a Research Unit of the Ministry of Science and

port to research, computer assistance and edito-

Technology, CEPESE also has a Scientific Coun-

rial design.

selling Committee, composed of 14 full professors from Portuguese (2), Spanish (5), French

1.3. FOUNDING PARTNERS, COLLECTIVE

(2), Italian (3) and Brazilian (2) universities.

PARTNERS AND HONOUR SPONSORS

Their main competence is to appreciate the annual activity of the Unit and to produce a report

Established by the University of Porto and by the

with their opinions.

Foundation Eng. António de Almeida, CEPESE,
throughout the years, confirming its increasing

Members of the Scientific Counselling Committee

importance within the Portuguese society, gained
the support of public and private institutions that

Celso Almuiña (University of Valladolid)

joined our project and contributed, by means of sci-

Cristina Montalvão Sarmento

entific patronage, for the fulfilment of our mission.

Emilio Franzina (University of Verona)

Founding Partners

(University Nova of Lisbon)

Esther Martinez Quinteiro
(University of Salamanca)

Maurizio Vernassa (University of Pisa)
Claude Gauvard (University Paris I)
Vicente Alvarez Palenzuela

(Autonomous University of Madrid)

University of Porto | Eng. António de Almeida
Foundation
Collective Partners and Honour Sponsors

Agência Abreu | Câmara Municipal de Bragança

Manuel Lopes Porto

| Câmara Municipal do Porto | Câmara Munici-

(Lusíada University of Porto)

pal de Vila Nova de Gaia | Carnady – Comércio

Renato Galvão Flôres

Internacional, Lda. | Cordeiros Galeria | Douro

(Getúlio Vargas Foundation – Rio de Janeiro)

Isidro Dubert

(University of Santiago de Compostela)

Jean Pierre Poussou

Azul | Foundation Manuel António da Mota |
ISLA – Instituto Superior de Línguas e Administração | ISMT – Instituto Superior Miguel Torga

(University of Paris-Sorbonne – Paris IV)

| ISVOUGA – Instituto Superior de Entre Douro

Darko Pandakovic

e Vouga | Novo Banco | Real Companhia Velha |

(Polytechnic College of Milan)

UERJ – University of the State of Rio de Janeiro

Eugênio de Ávila Lins

| Universidade Lusíada do Porto | Universidade

(Federal University of Bahia)

Juan Monterroso Montero

(University of Santiago de Compostela)

Lusófona do Porto | Vicaima
Fernando Aguiar-Branco | Vitorino Magalhães
Godinho †
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II. FACILITIES AND EQUIPMENT

challenges, through the virtualization of processes
and contents, hence facilitating the dissemination

In 2014, CEPESE’s main building went through

of the produced knowledge and simultaneously to

several maintenance and repair works: cleaning

reduce costs in the medium and long-term.

and repair of gutters and replacement of several
broken roof tiles; washing and painting of the outer walls; restoration and painting of a degraded

III. SCIENTIFIC ACTIVITY (2014)

inner wall at the Library’s access corridor; repair
and painting of all windows and doors, degraded

3.1. SUPPORT TO RESEARCH

by weather; replacement of switches to increase
electrical safety; replacement of the skylight,

Missions in Portugal and abroad

which was broken; and levelling of part of the out-

During 2013, CEPESE supported mission costs

side terrain surrounding the building.

of researchers to foreign countries, namely

With regard to furniture and office equipment,

for the presentation of papers in international

we highlight the acquisition of several book-

seminars and scientific meetings, in the extent

shelves for the Library, which is now distributed

of research projects; and continued to support

over three rooms, due to the continuous increase

expenses regarding the displacement of its re-

in the bibliographic collection of CEPESE; and

searchers in Portuguese territory, in the scope

the acquisition of four office chairs and a dozen

of their scientific activity.

visitor chairs. As for technological equipment, it
was purchased an Epson EB-1945W video pro-

Support to researchers for the achievement

jector to project images and video in high defini-

of master and doctorate degrees

tion; a NAS (network-attached storage) Netgear

CEPESE, as usual, continued to support, finan-

RN322124 with 48 TB storage for network access

cially and scientifically, its members that are cur-

to digital information; two Nikon D800 cameras

rently preparing master and doctorate theses,

and a Carl Zeiss Makro-Planar lens for the RBS

namely, by means of the acquisition of bibliog-

A2+ semi-automatic scanner, for scanning books

raphy, access to the library and to equipment,

and documentary sources at high speed and with

scientific guidance given by senior researchers,

high resolution; three heaters to replace similar

and reimbursement of travel expenses and other

older equipment; three HP 300GB 10K server

expenses directly related to their research tasks.

hard drives; and a rack to host CEPESE’s servers

PhD students hosted by CEPESE are described in

and the remaining digital infrastructure.

a specific field, further ahead.

As mentioned in last year’s report, this equipment
and the enhancement of CEPESE’s digital infra-

Library and Documentation Centre

structure have had a very significant impact on

In 2014, CEPESE’s Library was restructured and

the development of our activities, allowing us to

is now distributed over three rooms, due to the

build and host digital platforms and their respec-

continuous increase of its bibliographic collec-

tive contents; to carry out seminars and scientific

tion. At the same time, the exchange policy with

meetings with the best technical and material

Portuguese and foreign scientific journals in the

means; to support researchers’ fieldwork; in short,

scope of Social Sciences was continued, allowing

to allow CEPESE to answer appropriately to future

to further enlarge its collection. CEPESE’s 7
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CEPESE’s Library is freely open to all research-

ance of professor Conceição Pereira

ers, and all volumes that are part of CEPESE’s

Paulo Bruno Rodrigues Ferreira, under the guid-

Library are digitally catalogued and as such they

ance of professors Sérgio Campos Matos and

can be searched at our website, including the ar-

Conceição Pereira

ticles of the most relevant scientific journals.

Paulo Fernando Violante de Oliveira, under the
guidance of professor Teresa Rodrigues

Hiring of doctorates

Paulo Jorge Ribeiro de Azevedo Amorim, under

In the extent of FCT’s “Programme contracts with

the guidance of professor Fernando de Sousa

institutions in the National Science and Technol-

Poliana Monteiro Barreiro, under the guidance of

ogy System – Science 2008”, in December 2014

professors Paula Pinto Costa and Cristina Pimenta

a new PhD researcher was hired, Diogo Teixeira

Susana Raquel de Sousa Ferreira, under the guid-

Guedes Ferreira, to replace one of the research-

ance of professor Teresa Rodrigues

ers previously hired, which decided to terminate
her contract. As usual, this researcher was select-

Post-doctorates

ed by an international jury and will be working

Ana Margarida Portela Domingues

full time and exclusively for CEPESE throughout

António Maria Pestana de Vasconcelos

2015, developing his own research project.

Sofia Isabel Nobre Teodósio Moisão Frank

As for the remaining three researchers recruited
in the scope of this initiative and that collaborat-

Internships for foreign doctorate

ed with CEPESE in the last five years, and though

and post-doctorate students

their contracts already ended, they continued to

In 2014, CEPESE hosted the Cape Verdean re-

develop their scientific activity in CEPESE. We

searcher Ednilson Leandro Pina Fernandes,

expect to be able to select new full-time research-

whose research work focuses on Public Works

ers as soon as a similar hiring programme opens.

carried out in the Republic of Cape Verde during the period of the New State: Construction of

Hosting of doctorate and post-doctorate

town halls and high schools and its influence on

bursary holders

urban development.

During 2014, CEPESE functioned as the hosting

The Italian researcher Marzia Bruno developed

unit of several FCT’s doctorate and post-doctor-

her doctoral research, entitled The metamorpho-

ate bursary holders:

sis of space through curatorial language: travelling concept.

Doctorates

Lastly, also in 2014, CEPESE welcomed the Bra-

Carla Isabel Leão de Sá e Silva Coelho, under the

zilian researcher Marcos Silva, professor at the

guidance of professor Teresa Rodrigues

Federal University of Sergipe, in the scope of a

João Paulo Martins Ferreira, under the guidance

short research grant on the theme Historical

of professor José Augusto Pizarro

foundations on the hypothesis on the centrality

Laura Elisa Ferreira Pais da Silva, under the

of Cabalism in Crypto-Judaism cosmovision.

guidance of professor Teresa Rodrigues
Maria da Conceição Lobo e Silva, under the guid-

Scientific Employment

ance of professor António Filipe Pimentel

Under the Vocational Training Programme pro-

Mário Raul de Sousa Cunha, under the guidance

moted by the Employment and Vocational Train-

of professor Lúcia Rosas

ing Institute, aiming at promoting the insertion

Paula Raquel da Silva Ribeiro, under the guid-

of youngsters in the labour market, and follow-
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ing the example of the previous years, CEPESE

3.2. INTERNATIONAL RESEARCH NETWORKS

granted, in 2015, seven internships for the following graduates: Ana Simões, Catarina Lamei-

The creation of research networks by CEPESE

rinhas, Clarisse Pereira, José Fidalgo, Joana

and the integration into existing networks has

Guedes, Sara Rocha and Sérgio Pinto.

been one of the major steps of our Centre in re-

Under the Programme “Estímulo Emprego”,

cent years. Although all of them were recently

also promoted by the Employment and Vo-

established, they already have provided some re-

cational Training Institute, and aimed at un-

sults, benefiting from synergies arising from the

employed people, to providing professional

multiplicity of partners, and above all, providing

training to the recruited employees, CEPESE

CEPESE with the bases for joint projects and ac-

recruited in 2014 two graduates, Anita Magal-

tivities in the near future.

hães and Patricia Latourrette.
Finally, in the scope of Research Grants, last year

Research Network Emigration Southern

CEPESE hosted six researchers, António Silva,

Europe / South America (REMESSAS)

Daniela Nogueira, Diana Vila Pouca, Lúcia Ma-

This network, created by the initiative of CEPESE,

tos, Manuel Couto and Marta Cadilhe.

aims at the construction of a space of cooperation,

Thus, in all the various programs to encourage

debate and exchange of ideas, knowledge and ex-

job creation and vocational training, CEPESE

periences using the new technologies in order

created over 2014, fourteen scientific jobs. Part

to deepen, innovate and disseminate scientific

of these professionals, mostly young and with

research in a theme that is fundamental to the

academic training in various areas of Social Sci-

understanding of a common cultural heritage, an

ences and Humanities (History, International

inexorable matrix of the society, economy, cul-

Relations, Geography, Information Sciences),

ture and mentality of the countries of Southern

will continue to work with CEPESE in 2015.

Europe and South America to the present.

These programmes have already proved to be

In July 2012, the first meeting in the scope of

a success with regard to the creation of sci-

REMESSAS took place, gathering representa-

entific employment, considering that three

tives of the thirteen founding members, from

of CEPESE’s staff members were recruited

Portuguese, Brazilian, Italian and Spanish insti-

through this initiative.

tutions, and in December 2013 the beta version

Week of Science and Technology 2014

of the platform was made available. Finally, in

Between 24 and 29 November 2014, in the scope

2014, the REMESSAS website went public at

of the Week of Science and Technology, an ini-

www.remessas.cepese.pt.

tiative of the Programme Ciência Viva (Science
Alive), led by the National Agency for the Scien-

European Consortium for Humanities

tific and Technological Culture, CEPESE received

Institutes & Centres (ECHIC)

small groups of visitors, most of them university

Created in February 2011, the European Con-

students. This initiative was aimed at presenting

sortium for Humanities Institutes & Centres has

the activities developed by a research centre in

CEPESE as one of its founding partners. The con-

social sciences and humanities and to promote

sortium’s main objectives are the dialogue with

science among young students. In all these meet-

the European Science Foundation, the European

ings at CEPESE, the students were offered works

Union and other funding bodies and policy mak-

published by our Centre.

ers, on the need for research in the Humanities,
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being able to speak for the Humanities and to

outside academia, including the media, educa-

develop a language for the promotion of Human-

tion institutions, through knowledge transfer

ities-related Institutions at European universi-

activities, and with partners in the areas of

ties; to organize an annual conference on the

tourism and heritage.

Humanities, along with a member institution,

CEPESE takes part of CARMENS’s Executive

with the involvement of key partners, includ-

Board since 2012, monitoring and divulging

ing donors and policy makers, both at European

the actions carried out by the network. We

and national levels; and to establish a network

must stress the opportunities for the constitu-

throughout the EU with the purpose of lobbying

tion and participation in projects on an inter-

for the Humanities in Europe, preparing joint

national scale and the presence in marketplac-

projects and initiatives, and establishing an ef-

es, where the scientific activities carried out by

fective network together with other international

CEPESE in this area are made known, thereby

networks in the field of Humanities.

contributing to the international projection

ECHIC’s fourth Annual Conference took place

of both the Research Group Sociabilities and

in Porto, in March 2014, and was organized by

Powers in Medieval and Renaissance Portugal

CEPESE, which decisively strengthened the role

and of CEPESE as a whole.

of our Centre within this consortium (more information in item 3.4. International Seminars).

Medieval Europe – Medieval Cultures

Since then, a researcher from CEPESE is part of

and Technological Resources

the governing board of ECHIC.

This project, supported by the Programme COST
(European Cooperation in Science and Technolo-

CARMEN – Co-operative for the Advancement of

gy), aims to provide a digital platform for the dis-

Research through a Medieval European Network

semination of scientific content relevant for the

This international network has as its main ob-

research in the field of European Medieval His-

jective the development of platforms for collab-

tory, which already has partners from twenty five

orative research in Medieval History. CARMEN

countries (www.medioevoeuropeo.org). CEPESE

Network seeks to bring together medievalists

coordinates the Portuguese participation with

with each other and also with scholars and ex-

the aim of preparing scientific materials, and

perts from other scientific areas, and to pro-

establishing links with other institutions able to

mote joint research projects and other research

provide relevant elements.

activities. Available at www.carmen-medieval.

The first phase ends in March 2015 and we are

net, it also aims at identifying and disseminat-

currently studying the organization of a second

ing international funding and research grants

phase, for which the continuation of CEPESE in

near its partners, and supporting their applica-

this network was seen as positive.

tions. The CARMEN Network can help to set off
and coordinate the international networks be-

Portuguese-Brazilian Network

hind such projects and facilitate communica-

for Medieval Studies

tion during the application process. One of its

Coordinated by CEPESE and the Cathedra Jaime

major concerns involves maximizing the public

Cortesão, this network aims to provide a platform

impact of research through the development of

for collaboration among Portuguese and Brazil-

partnerships with public and private entities

ian medievalists. Founded in September 2012,
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it’s currently organizing its program of activities.

nization an International Seminar, two books,

The network is already registered in the Direc-

the scanning of about a million documents

tory of Research Groups of the CNPq – Brazilian

and the inventorying of all the documentation.

Council for Scientific and Technological Develop-

The sources of permanent conservation will be

ment (www.usp.br/redemedieval).

available online during 2015.

Besides CEPESE and Cathedra Jaime Cortesão,
this network comprises, on the Portuguese side,

Funding: Ministry of Internal Administration and
CEPESE

the History Centre of the University of Lisbon, the

Coordination: Fernando de Sousa

Centre on History of Society and Culture, CIDE-

Length: 2013-2014

HUS – Interdisciplinary Centre for History, Cultures and Societies, CITCEM – Transdisciplinary

Artists and Artisans in the Portuguese

Research Centre “Culture, Space and Memory”,

Speaking Word (16th to 19th centuries)

and IEM – Institute for Medieval Studies; and
in Brazil, LEME – Medieval Studies Laboratory,
LEPEM – Medieval Studies Teaching and Research Laboratory, and VIVARIUM – Laboratory

Following the Project Artists and Artisans in
Northern Portugal (12th to 20th centuries),
which resulted in the publication of several
works, including a Dictionary of Artists and

for Studies on Antiquity and the Middle Ages.

Artists from Northern Portugal, which pres-

3.3. RESEARCH PROJECTS

carried out their activity in Northern Portugal,

3.3.1. INTERNATIONAL RESEARCH PROJECTS

scope, including not only other regions of Por-

ents a comprehensive survey of artists who
this Project proposed to expand the geographic
tugal, but also Brazil and other Latin American

Civil Governments of Portugal. History,
Memory and Citizenship

This Research Project, developed following

countries, such as Argentina and Uruguay. This
Project resulted in the publication of several
papers published in Portugal and abroad.

the end of the civil governments of Portugal,

Funding: CEPESE

aimed at making a survey and inventory of all

Coordination: Natália Marinho Ferreira-Alves
and Lúcia Rosas

documentation existing in those organisms for
later deposit; scanning the sources of permanent conservation and make them available in
electronic format on the website of the National Archives Network; and carrying out a study
to make known the activities developed by this
body, from its origin to its extinction. To this
end, it had eighteen teams, one for each Civil
Government that existed on the Portuguese
mainland until 2011, and also a specialized
team in scanning and processing and a set of
experts that analysed the political and administrative evolution of the Civil Governments
and their heads. This project lead to the orga-

Length: 2010-2014
Medieval Hispanic Nobility: 8th to 16th centuries

This Project aims to compile a database to ascertain the relationship between Northern Portugal
and Galicia nobility groups during the Middle
Ages (8th to 16th centuries). At this time, there is
an ongoing publication of the Portuguese Royal
Inquiries, in collaboration with the Academy of
Sciences of Lisbon.
Funding: CEPESE
Coordination: José Augusto Sotto-Mayor Pizarro
Length: 2008-2014
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Military Orders and the Construction of Western

Emigration from Portugal to Brazil.

Society: Culture, Religiosity, Gender and Social

Demographic dynamics and political speech

Development in Border Areas (12 -15 centuries)

This Research Project continued the Project Emi-

This project, developed under I+D+i – State

gration from Northern Portugal to Brazil, devel-

Program for the Development of Scientific and

oped by CEPESE in cooperation with numerous

Technical Research of Excellence, with the coor-

Portuguese and Brazilian researchers. Its goals

dination of Francisco Gomez Ruiz (University of

were to build a database with the individual re-

Castilla-La Mancha), aims to study the deepen-

cords of Portuguese emigrants that went to Bra-

ing of military orders and their contribution to

zil, complemented with the Brazilian and Por-

the construction of the Western society, in par-

tuguese legislation on emigration/immigration

th

ticular in the border regions, between the 12

between 1835 and 1947, archives and documen-

and the 15 centuries. The institutions involved,

tal funds in Portugal and Brazil regarding the

in addition to CEPESE, which participates with

Portuguese emigration to this country, over one

three researchers, are the University of Castilla-

hundred studies developed around this theme

La Mancha, the Autonomous University of Ma-

in digital format; a comprehensive inventory of

drid, the University of Haifa (Israel) and the Na-

sources and bibliography for the study of emigra-

tional Historical Archive of Madrid.

tion; and a database with the Portuguese arriving

th

th

th

Funding: Ministerio de Economía y Competitividad (Spain) and CEPESE

to Brazil from 1808 to 1842.
Funding: CEPESE

Coordination (Portugal): Paula Pinto

Coordination: Fernando de Sousa

Length: 2014-2016

Length: 2011-2014

Cohesion Building of Multiethnic Societies,

Portuguese Entrepreneurship in Andorra,

10th-21st Century

London, Nice and Monaco

Funded by the Ministry of Science and Higher
Education of Poland, through the National Programme for the Development of Humanities,
and lead by the University of Wroclaw (main researcher – Prof. Przemek Wiszewski), with the
participation of six researchers from CEPESE, this
project aims to analyze the social cohesion processes in multi-ethnic societies, between the 10th
and the 21st century. For this purpose, it addresses
study-cases from all the countries involved in the
project: Portugal, Spain, Poland, Czech Republic,
Romania, Hungary and Lithuania
Funding: Ministry of Science and Higher Education of Poland and CEPESE
Coordination (Portugal): Paula Pinto
Length: 2014-2019

This Project aims at understanding the migratory courses, its typologies, the social dynamics
produced and reproduced, as well as the personal
and historical processes of the Portuguese emigrants that were able to establish themselves as
entrepreneurs in the European regions of Andorra, London, Nice and Monaco, and simultaneously compare their integration in the different territories under study and identify their presence in
the media. Under this project an important field
work was already carried out, including surveys
and interviews, resulting in several articles in international journals, in addition to the preparation of master and doctoral theses.
Funding: FCT and CEPESE
Coordination: Ortelinda Barros Gonçalves
Length: 2012-2015

CEPESE — Centro de Estudos da População, Economia e Sociedade

77

The political, diplomatic and economic

according to the constitutional and legislative

relations of Portugal with Russia (1779-1834)

texts, and their socio-professional character-

This project aims to study the political, diplomat-

ization, studying elements such as birth, age at

ic and economic relations of Portugal with Russia

inauguration, social origin, profession, terms

since the beginning of the establishment of those

of office and other political positions held by

diplomatic relations until the definitive estab-

those who were Prime Ministers.

lishment of Liberalism in Portugal (1779-1834),
a period during which the Royal Oporto Wine
Company played an important role in opening up
economic relations between the two countries,
in the establishment of the Portuguese House in
St. Petersburg and in the appointment of the first
Portuguese consul in Russia. In the scope of this
project we have already published the work Catherine the Great’s Russia seen by the Portuguese
(1779-1781), which includes an unpublished
manuscript of the utmost importance for the
history of the Russian empire, and we have also
made available at CEPESE’s website a database
with documental sources about this issue.
Funding: Royal Oporto Wine Company and CEPESE
Coordination: Fernando de Sousa
Length: 2011-2015

3.2.2. NATIONAL RESEARCH PROJECTS
Prime Ministers of Portugal (1821-2015)

This project aims to produce a research work
on the Heads of Government of Portugal since
the beginning of the parliamentary regime in

Funding: Presidency of the Council of Ministers,
Imprensa Nacional – Casa da Moeda and CEPESE
Coordination: Fernando de Sousa; Conceição
Pereira; Isilda Monteiro
Duration: 2014-2015
Aging and Health in Portugal.
Policies and practices

This project, coordinated by Teresa Rodrigues,
aims at studying the relationship between the
health state of the Portuguese population and the
expected increase in its educational levels in the
coming decades, assessing the scope and implications of this co-relationship, through the intersection of techniques of demographic and econometric analysis, to allow a systemic view of this
phenomenon in order to support decision-making processes within public health policies. This
project has resulted in several scientific articles,
an international seminar and two books, one in
Portuguese and one in English.
Funding: FCT and CEPESE
Coordination: Teresa Ferreira Rodrigues
Length: 2011-2014

Portugal, institutionalized with the Liberal

The Mayors of Ponte de Lima (1822-2012)

Revolution of 1820, to the present time, in or-

This project proposes to trace the biographies of

der to contribute to a better understanding of

the Mayors of Ponte de Lima from the beginning

the personalities who for almost two centuries

of Liberalism in Portugal to the present time, but

were responsible for the governance of the Por-

also to understand their action in the manage-

tuguese State. In short, it is intended with this

ment of the Municipality and to present the evo-

research project to present the biographies of

lution of their legal powers in the frame of local

the politicians who occupied such duties, their

administration in Contemporary Portugal. The

most important political activities and the

publication of a book with the results of our re-

major national issues during their mandates.

search is expected to 2015.

It will also be prepared an introductory study

Funding: Municipality of Ponte de Lima and CEPESE

which will focus on the powers and duties of

Coordination: Diogo Ferreira

Prime Ministers in different historical periods,

Length: 2011-2015
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The Presidents of the Portuguese Parliament

a founding member). The event included talks

(1821-2013)

by researchers of the University of Utrecht, Trin-

This project has as its main objective the bio-

ity College (Dublin), University of Navarra, Mid

graphical study of the individuals who presided

Sweden University, Center for Humanities and

over the various chambers of the Portuguese

Social Sciences, National Taiwan University,

Parliament, since the institutionalization of the

Institutum Studiorum Humanitatis (Ljubljana),

parliamentary regime in Portugal in 1821 to the

University of Lisbon, University of Macerata and

present time, presenting their most relevant po-

CEPESE. Under the motto “Great challenges for

litical activities, together with texts that help us

the Humanities”, during these three days several

to understand the major issues that were dis-

issues were discussed, such as “The Academic and

cussed in the Portuguese Parliament during their

the Civic: an insight over the socially responsible

respective legislatures. The volume referring to

university”; “The first results of the Humanities

the First Republic was already published, and the

World Report”; “The link between the Humani-

remaining ones are in press.

ties and the Business World: an interdisciplinary

Funding: Assembleia da República and CEPESE

approach”; “The future of Environmental Hu-

Coordination: Fernando de Sousa; Conceição Pereira

manities: new models of integrated research in

Length: 2011-2015

an emerging area of Europe”; and “The European
Humanities in a Global World.”

Touristic Porto: Studies on Porto as a Tourism
Destination

International Seminar “Portuguese Language

This project includes the participation of re-

Press in the World”

searchers from multidisciplinary fields of the

Porto, Manuel António da Mota Foundation, 18-19

social sciences related to tourism, with the aim

March 2014

of publishing a reference work that covers Porto

CEPESE, in collaboration with the Secretariat of

as a tourist destination of choice. It also aims at

State for the Portuguese Communities Abroad,

the organization of international annual confer-

organized an international seminar about the

ences to present the best papers regarding Porto

Portuguese Press in the World, with the presence

and other cities as tourism destinations.

of more than two dozen representatives of several

Funding: CEPESE

Portuguese media (newspapers, radio and televi-

Coordination: Pedro Nunes

sion) around the world, from Canada to Macau,

Length: 2012-2014

and including South America, Africa and Europe,
in addition to the President of the Regulatory Entity for the Media, and the State Secretary of the

3.4. INTERNATIONAL SEMINARS

Minister for Regional Development. The main
goals were to analyze, discuss and divulge the

Porto ECHIC Conference 2014

geography of the Portuguese language press in a

Porto, University Circle, 3-5 March 2014

world of increasing globalization; the relevance

On 3, 4 and 5 March 2014, it took place at the

of the Portuguese press for national communities

University Circle of Porto the ECHIC Confer-

across borders; its role in promoting the Portu-

ence 2014 (European Consortium for Humani-

guese culture and language; its importance in the

ties Institutes and Centres, of which CEPESE is

promotion of the Portuguese economy abroad;
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the challenges and opportunities of the Portu-

and to share the Portuguese reality in this matter

guese language press in the contemporary world,

with the experiences of other countries of the Eu-

with the development of new information tech-

ropean Union. To this end, it had the participa-

nologies and the spread of social networks; the

tion of experts of the European Observatory on

dimension of the Portuguese press throughout

Health Systems and Policies, the Health Regula-

the world; and its influence in the host countries.

tory Authority, and researchers in the fields of
demography and medical sciences. By addressing

International Seminar “The Civil Governments

key issues on demography and health underlying

of Portugal and the Political-Administrative

the aging process, it is expected to have opened a

Structuring of the State in the West”

public debate on the main implications of the re-

Porto, Dr. António Cupertino de Miranda Foundation,

sults of this project in the health policies in Por-

3 June 2014

tugal, particularly at a regional level.

This International Seminar, organized within
the Research Project “The Civil Governments

II International Conference – Porto as Tourist

of Portugal. History, Memory and Citizenship”,

Destination: Tourism and Urban Economics

which CEPESE was responsible for, had as main

Porto, Douro Azul Auditorium, 23-25 October 2014

objectives to present the evolution of the admin-

Porto, one of the cities that has become most no-

istrative organization of the Portuguese terri-

ticeable in terms of national and European tour-

tory since the creation of the Civil Governments,

ism, hosted the Second International Conference

in 1835; to establish a comparative analysis

Porto as Tourist Destination: Tourism and Ur-

of the situation in Portugal and other West-

ban Economics. In this context, the Conference

ern countries in the 19th and 20th centuries; to

received the presence of leading researchers in

draw attention to the importance of the primary

the field of national and international tourism, in

sources of the Civil Governments of Portugal for

order to create a space for debate about several

the knowledge of the History of Contemporary

themes related to City Tourism, in its economic

Portugal; and to present the methodology and

aspect, but also including culture, heritage and

techniques used in the treatment and inventory

how these aspects can introduce new forms of

of documentary collections of the Civil Govern-

growth, development and innovation. The event

ments of Portugal, in the context of the project.

included researchers from Taiwan, Poland, Spain,

The event was attended by renowned Portu-

Brazil, South Africa and several Portuguese uni-

guese, Spanish, French, Italian and Brazilian

versities and institutions, addressing issues such

researchers, and was chaired by the Minister of

as inter-religious routes in Porto, the impact of

Internal Administration, Dr. Miguel Macedo.

tourism in the Portuguese regional growth, interregional competitiveness of the North of Por-

International Seminar on Aging and Health

tugal, the economic impact of airports, cities as

Lisbon, Institute of Hygiene and Tropical Medicine,

tourist destinations, and the characterization of

NOVA University of Lisbon, 14 July 2014

business tourism, among others themes.

The objective of this seminar was to publicly present the results of the Research Project Aging and
Health in Portugal. Policies and Practices, developed by a team of researchers from CEPESE,
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3.5. PUBLICATIONS

by Damião de Góis, a genealogical study that is in
itself a source of great importance for the under-

Population and Society N.º 22

standing of the main lineages of the Portuguese

Dir. Conceição Meireles Pereira

nobility in the period usually referred as the Mid-

Issue no. 22 of CEPESE’s journal, Population

dle Ages and Renaissance, from the middle of the

and Society, presents a thematic dossier that ad-

fourteenth century to the last quarter of the six-

dresses a matter of the utmost relevance – the

teenth century. This edition includes, besides the

new wave of Portuguese emigration –, consist-

actual transcript, an introductory study on Da-

ing of eight studies that, despite the plurality of

miao de Góis, on books of lineages in general and

aspects of this phenomenon, cover some of the

on the Book of Lineages of Portugal in particular.

guidelines of the modern Portuguese diaspora.
Emigration, a traditional and structural element

Dictionary of International Relations (3rd edition)

of Portugal, has known several conjunctures over

Fernando de Sousa and Pedro Mendes (coordination)

the centuries, and currently it presents specific

The third edition of the Dictionary of Interna-

characteristics that is urgent to understand and

tional Relations, subject to a rigorous review of

analyze, especially in the light of the past, but

contents and substantially increased, intends, first

also having in consideration the present data and

of all, to serve as a base instrument for Interna-

prospective studies, using diverse and comple-

tional Relations students. But it serves also as a

mentary methodologies, for the production of in-

reference book for all those who care about the

novative and well-founded contributions. Either

Contemporary International Relations, Interna-

with a predominantly theoretical perspective,

tional Politics, Globalization, and all the profound

or through case-studies, the published articles

changes and disruptions that are felt in this turn of

provide quantitative and qualitative data on the

the twentieth to the twenty-first century, and for

recent emigration flow, the motivations and des-

anyone seeking to understand the international

tinations of those leaving the country, State strat-

reality and the big trends of the world we live in.

egies and comparative contexts of crisis, gender
and age issues, professional groups and entre-

Between Portugal and Galicia (XI to XVII c.).

preneurial activities, security and the new media.

A peninsular look over a historical region

Regarding the Varia section, the three articles

Luís Adão da Fonseca (coordination)

that comprise it confirm the diversity of periods

This work, while addressing the Portuguese his-

and objects in the field of Social Sciences and Hu-

tory, is however, formally, a work on cultural

manities that this journal has covered through-

transfers. Therefore, it is not a History of Por-

out its existence. Population and Society is part

tugal per se. It was developed in the extent of

of Latindex and the European Reference Index

the transnational project CUIUS REGIO, which

for the Humanities (History).

aimed to analyze and compare the historical regions of Europe. The Portuguese group – aware

Damiao de Góis. Book of Lineages of Portugal

that Portugal has its origins in a very ancient

António Pestana de Vasconcelos

part of the Iberian Peninsula, with its roots dat-

This work, published by the Portuguese Institute

ing back to the Roman era, beginning its auto-

of Heraldry with the support of CEPESE, tran-

nomic process in the twelfth century – directed

scribes the Book of Lineages of Portugal, written

a significant part of its work to the study of the
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relations between cultural transfers and national

from our Centre but also by other national and

historiography, both Portuguese and Spanish, in

foreign academics and experts. This volume

its Castellan and Galician perspectives.

brings together over twenty scientific papers
presented at the conference and meanwhile

Civil Governments of Portugal.

subject to peer review, divided into the follow-

History and Memory (1835-2011)

ing broad themes: City Tourism; Academic and

Fernando de Sousa (coordination)

Social Tourism; Information Systems, Tour-

This work aims to make known the origins and

ism and Development; Cultural and Historical

evolution of the district and its magistrate, the

Heritage; and Tourism and Entrepreneurship.

Civil Governor; the operating structure of the
district administration; the powers of the Civil

Civil Governments of Portugal and the Political-

Governors; the list of those who exercised such

Administrative Structuring of the State in the West

functions, as well as their sociological and po-

Fernando de Sousa (coordination)

litical profile; and the role that the Civil Gov-

This work brings together the papers presented

ernors and district bodies had as producers

at the Seminar with the same name, meanwhile

of documentary resources and cultural works.

extended and reviewed, with the aim of analyz-

Among other things, the work addresses the

ing the administrative division and the powers

historical background of districts; the compe-

and functions of the Civil Governors and com-

tences of Civil Governors from 1835 to 2011;

paring the Portuguese reality with the territorial

their political role and sociological profile; the

administrative structures of Southern Europe

recent process of extinction of the Civil Gov-

countries and Brazil, since the French model of

ernments; the historical and cultural heritage

territorial administration ended up being adopt-

associated with the Civil Governments and dis-

ed, although with national variations, in Spain,

trict authorities; the main permanent conser-

Italy, Brazil after its independence, and Portu-

vation documentary series that existed in their

gal from 1832, with the prefectures or provinces,

archives; and the main legislation concerning

which, from 1835 onwards, gave rise to Districts

the creation and evolution of Districts, Civil

and Civil Governments, who came to the pres-

Governors and Civil Governments.

ent day. To this end, we invited experts from all
these countries, which present in this volume a

Port as a Tourism Destination

comprehensive perspective and a comparative

Alexandra Pereira, Isabel Marques, Leonor Botelho,

dimension of the realities in analysis.

Mafalda Ribeiro (coordination)

For two days, more than forty researchers, pro-

Aging and Health. Policy Priorities

fessors and professionals in the area of Tour-

in a changing Portugal

ism discussed in the auditorium of the Mu-

Teresa Rodrigues and M.ª Rosário Martins (coordination)

nicipal Library Almeida Garrett, Porto, a set of

This work brings together a set of works fo-

themes that reveal the path of excellence that

cused on aging in Portugal and the possible im-

is intended to enhance the attractiveness of

plications for health policy. Much of the works

Porto as a recommended tourist destination,

establish long-term future scenarios, with pro-

an academic initiative lead by CEPESE that was

jections based on mathematical models that re-

joined by a significant number of researchers

late birth, mortality, disability, gender, level of
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education, use of healthcare services and pub-

view of the development of joint scientific and

lic and private health spending. The book also

technological activities and the increase of com-

includes context chapters, which describe the

mon relations between the two institutions.

historical evolution and the present structure
of health and education systems in Portugal,
as well as an analysis of the national health fi-

3.7. DIGITAL PLATFORMS AND DATABASES

nancing and accounts, relating them to the demographic and epidemiological transition and

CEPESE Publications

their projections for the future. Thus, we tried

CEPESE Publications (www.cepesepublicacoes.

to inform the policy discussion in general, and

pt) hosted during 2014 several new publications.

the discussion on population, health, social se-

It is now our intention that this portal becomes

curity and regional planning in particular.

simultaneously a repository of scientific articles
produced by our researchers and published in
national and international journals, as well as

3.6. COLLABORATION PROTOCOLS

working papers and other works of academic
character that may be produced by our members.

Évora University

This platform provides the bulk of the works

CEPESE signed in January 2014, a cooperation

published by CEPESE, some of them together

protocol with the University of Évora, aimed at

with their publication on paper, while others are

promoting the participation of professors and

available exclusively in digital format. Books are

researchers in joint responsibility projects to be

offered in pdf and e-book formats, so that they

undertaken; the incorporation of researchers in

can be read on different devices, including tab-

the establishment of working groups, promoting

lets and smartphones. It is possible to see the

mutual cooperation in this area; pursuing joint

books online or to download them. Printing is al-

research; and organizing cultural and social ac-

lowed, together with other features, such as the

tivities of interest to both parties.

introduction of bookmarks and notes. Among the
advanced features that this platform presents, we

Gates – Global Association for Technology,

would like to highlight the search tool by title, au-

Education and Science

thor, subject and content.

CEPESE signed in June 2014, a cooperation
agreement with GATES – Global Association for

Drawers of Torre do Tombo.

Technology, Education and Science, in order to

Documents on Military Orders

start mutual cooperation between the two institu-

As part of the research project Commandries of

tions, fostering the provision of services and the

the Military Orders: National profile and in-

exchange of researchers and professors and their

ternational integration, it was considered use-

participation in joint responsibility programs.

ful to make available the documents on military
orders existing at Torre do Tombo (Portuguese

Catholic University of Brasilia

National Archives), since its thematic diversity

CEPESE celebrated in November 2014, a scien-

provides the basis for the said project. With

tific, technological and cultural cooperation pro-

that purpose, we have organized a database,

tocol with the Catholic University of Brasilia, in

which includes 742 documents of this fund, with
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documentation of the Orders of Avis, Santiago,

sion, Santa Cruz de Coimbra and Alcobaça, two

Hospital and Christ, and also to the Monastery

libraries with significant relevance, through

of Santos. The available search fields allow the

which the relation between the European and

identification by date and theme. This database

national dimensions become evident. This data-

is available on CEPESE’s website.

base is available on CEPESE’s website.

Archives of the Portuguese Legation

Portuguese-Spanish Relations in the Middle Ages

in St. Petersburg and the Baltic States

Under the Research Project The ‘Elementary

Following the establishment of diplomatic rela-

Frame of the Political and Diplomatic Rela-

tions between Portugal and Russia and the pre-

tions of Portugal with the various powers of

sentation of the first ambassador of Portugal in

the world since the beginning of the Portu-

Saint Petersburg, Francisco José da Horta Os-

guese Monarchy to the present day; arranged

ório Machado, in 1779, it was created the lega-

and composed by the Viscount of Santarém.

tion of Portugal in St Petersburg. Its archives are

Tomes I and II’, the starting point to under-

part of the fund of the Ministry of Foreign Affairs

stand the relations between Portugal and the

of the National Archives of Torre do Tombo and

other Iberian kingdoms between the 12th and

contains original documents and records relat-

16th centuries, prepared under the Programme

ing to the ordinary correspondence of the lega-

Science 2007, we have proceeded to the orga-

tion with the Portuguese Central Services, from

nization of a database containing the descrip-

1779 to 1832. The same fund is also contains the

tion of several thousand documents relating to

archives of the legation of Portugal in Denmark,

the Portuguese-Spanish relations in the Middle

and the fund of consulates, the Riga consulate.

Ages, including a brief summary of each docu-

This database provides a significant portion of

ment for an easier identification. This database

these funds, scanned at high resolution, thus

is available on CEPESE’s website.

providing an important primary documentary

3.8. CEPESE ANNUAL CONFERENCE

source for researchers concerned with the study
of relations between Portugal and these States.

On 6 December 2014, it took place another edi-

This database is available on CEPESE’s website.

tion of CEPESE Annual Conference, at Palace
Burmester (CEPESE’s conference room). With a

Medieval Portuguese Libraries.

wide participation by CEPESE members and re-

Santa Cruz de Coimbra and Alcobaça

searchers, the event began with a presentation by

Under the research project Cuius Regio. An

Dr. Ricardo Miguéis (Foundation for Science and

analysis of the cohesive and disruptive forces

Technology) on the Programme Horizon 2020

destining the attachment of (groups of) persons

applied to the Social Sciences and Humanities,

to and the cohesion within regions as a histori-

an information which due to its high interest, was

cal phenomenon, it was considered important

meanwhile distributed to all CEPESE members.

to organize material and documentary sources

Afterwards, the main guidelines of the Strategic

through which it became possible to divulge

Programme for 2015-2020 were presented by the

certain elements concerning national identity.

President of CEPESE’s Scientific Council, Profes-

As such, it was decided to organize a database

sor Luís Adão da Fonseca. Then, the coordinators

on Portuguese Medieval Libraries, starting with

of the various Research Groups had the oppor-

the selection of those that have a higher expres-

tunity to present a summary of the activities to
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be developed in 2015. Finally, the President of

nal rating, but also the small financing granted

CEPESE, Professor Fernando de Sousa, com-

(EUR 150 000 per year), to contest these results

mented on the recent evaluation process of the

in the scope of a preliminary hearing. At the date

Unit and the strategy for the near future.

of publication of this Activity Report, FCT’s decision with regard to our claim is still pending.

3.9. CEPESE’S EVALUATION PROCESS

Final Panel Consensus Report
Total Weighted Score: 21,25 / 25 Final classifi-

CEPESE’s evaluation process began in December

cation: Very Good

2013 with the submission of the Strategic Programme to the Foundation for Science and Tech-

A. Productivity and contribution to the

nology. This programme consisted of all the scien-

National Scientific and Technological

tific activity developed by CEPESE since the last

System (NSTS): 4/5

international evaluation in 2008 until 2013, and

The panel, having heard the report of the site

a proposal with the activities to be developed from

visitors, was happy to recommend this Centre for

2015 to 2020. The evaluators’ first report, released

funding. Its unique feature is that this is a public

in June 2014, produced by a panel of experts from

utility institution, which works in co-operation

the European Science Foundation, was favorable

with researchers at the University of Porto and

to the passage of CEPESE to the second stage of

functions from housing rented from the University

evaluation, which included a visit to our facilities

of Porto but it works also with researchers from

by the said panel members. We recall that almost

several other universities and with individuals

50% of research units that were subject to evalu-

working with cultural institutions. Because 80%

ation did not pass to the second stage, since ac-

of its funding to date has come from private rather

cording to the panel opinion, they did not meet the

than FCT sources it has been able to equip itself

required scientific standards of quality.

with much of what is required to promote research

The visit took place on October 31, consisting

and database creation in the digital humanities

of various presentations by the coordinator of

arena, and it has, independently of FCT, kept

the Unit and the coordinators of the Research

abreast of developments at the EU funded Digi-

Groups, in order to respond to the several ques-

tal Humanities infrastructure known as DARIAH

tions raised by the evaluators in the first phase’s

to which FCT (and thus Portugal) has affiliated

final report, followed by several interpellations

only very recently. This means that the advanced

by the panel members and a debate between the

training that CEPESE has been able to provide re-

latter and a group of CEPESE researchers.

searchers in the Digital Humanities domain has

From this process resulted a Consensus Re-

been unique in Portugal. Again because of their ef-

port, released in December 2014, which granted

forts to keep in touch with developments in Europe

CEPESE a final rating of 21.25/25, correspond-

CEPESE has strong international links at least in

ing to a qualitative assessment of Very Good.

the area of Digital Humanities. Researchers from

Although this report is highly complimentary in

a variety of disciplines and from a range of chron-

the comments it makes about CEPESE, it was

ological periods are involved in the Centre and all

decided, given the contradiction between the

are united by their interest in DH and the use of

comments made by the evaluators and their fi-

visual imaging for research purposes.
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B. Scientific and technological merit of

cultural and creative industries, or even start

the research team: 5/5

their own businesses. What was most striking

The skill set of the research team is very rich

about CEPESE, when compared with other

in the realm of Digital Humanities and in

Centres visited, was the business ethos that

computerization in general and they maintain

prevailed there. The work being done (par-

several digital engineers out of their own re-

ticularly at the PhD level) is academic but all

sources who provide direction and training to

associated with the Centre are conscious of the

the researchers at the Centre. Again because

possibility of applying their academic skills

of this technical proficiency they are aware

in the wider community and economy. This

of Horizon 2020 support in this area and are

report has already addressed the concern of

planning to make application. The other area

CEPESE to establish international links and

in which the Centre is especially proficient is

to apply for international funding and it is

in book production including the reproduction

multi-disciplinary in that it employs medieval

of visual images. Much of this work is execut-

historians, modern historians, literary schol-

ed to commission; for example the Centre re-

ars, archaeologists and art historians who

sponding to a request from a particular town

work with computer and digital engineers.

or community to have its history written. In
executing work of this kind the researchers not

D. Feasibility of the work plan and rea-

only get an opportunity to put their academic

sonability of the requested budget: 4/5

skills to good use but receive training in how

This is a very tightly organized Centre and,

to produce books and reproduce images to a

because they rely so heavily on raising money

very high standard. Over and above this the

from outside the FCT framework, they main-

Centre trains Ph.D. students who receive their

tain very strict accounting practices. It is a

degrees from the University of Porto and have

relatively large Centre in that it currently

access also to academic supervision and aca-

maintains 140 researchers of whom 116 are

demic supports at the University. The Panel

preparing for the PhD degree. Again, because

has been persuaded to offer a higher mark

it draws on private resources, it has extremely

than that based on the paper work alone be-

attractive and comfortable premises and re-

cause it was only following the site visit that

searchers enjoy not only good office space but

it became aware of the technological prowess

access to top-of-the-range computer facilities

and the business ethos of CEPESE.

and on-line communications that are extremely secure. It may seem on first sight that, being

C. Scientific merit and innovative nature

external to the University of Porto, relation-

of the strategic programme: 4/5

ships with that institution might prove diffi-

The panel, having listened to the report of the

cult but the researchers gave assurance that

site visitors, was convinced of the contribu-

they had the best of both worlds: access to the

tion that CEPESE is making to the fostering

superior facilities of CEPESE and access to the

of a smart specialized strategy that will ben-

academic and library resources of the Uni-

efit both the tourist industry of Portugal (es-

versity. Substance was added to this because

pecially northern Portugal) and the ability of

several of those who presented at the site visit

younger researchers to find employment in

were academics at the University of Porto.
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E. Impact of the scientific, technological

Overall Conclusions

and cultural output: 5/5

The strengths of this centre are its organiza-

CEPESE, as will be apparent from the com-

tion, its technical prowess in the realm of digi-

ments already made, has a special strength

tal humanities, and its determination and ca-

area. We have already mentioned its technologi-

pability to make application to Horizon 2020

cal strengths and expertise but its other applied

for support. It is also admirable in that it caters

strength comes from the business links it has

well for the housing and technological needs of

established with several communities through-

its researchers and because it works hard at

out Portugal which enables them to secure com-

seeing that they benefit from the resources of

missions to exploit cultural production in, and

the University of Porto as well as from those

the cultural resources of, particular regions for

of CEPESE itself. Other strengths are that re-

touristic purposes.

searchers at CEPESE are made more aware
than researchers at many other institutions
of the possibility, and desirability, that most
of them should seek employment outside the
world of academia and CEPESE is equipping
them to find such employment. CEPESE is in a
good position to undertake work from municipalities, and are thus not reliant on the munificence of FCT alone. Such commissioned work
may not count for much when calculated as a
academic contribution (and this can be counted
as a weakness) but making books and digital
repositories provides young researchers with
a practical training and expertise that makes
them more employable than those who work in
an academic environment alone.
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IV. ACCOUNTING REPORT (2013)
4.1. FINANCIAL STATEMENTS
BALANCE_ NONPROFIT ENTITY
BALANCE SHEET AS AT 31 DECEMBER 2014 CURRENCY: EURO
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INCOME STATEMENT BY NATURE_ NONPROFIT ENTITY
INCOME STATEMENT BY NATURE IN THE PERIOD ENDED IN 31 DECEMBER 201
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STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY_ NONPROFIT ENTITY
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY IN 2013

CURRENCY: EURO
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NONPROFIT ENTITY
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY IN 2014

CURRENCY: EURO
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CASH FLOW _ NONPROFIT ENTITY
CASH FLOW STATEMENT IN THE PERIOD ENDED IN 31 DECEMBER 2014

CURRENCY: EURO
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ANNEX

3. Significant accounting Policies

1. Identification of the Entity

The main accounting policies applied by the En-

CEPESE – Centro de Estudos da População, Eco-

tity in the preparation of Financial Statements

nomia e Sociedade is a non-profit institution,

were as follows:

constituted as a non-profit Association, based in
Rua do Campo Alegre, 1055, 4169-004 Porto. Its

3.1. Basis of Presentation

main activity is CAE 72200 “Research and Devel-

The Financial Statements were prepared in ac-

opment of Social and Human Sciences”.

cordance with the Basis of Presentation of Financial Statements (BADF)

2. Reference Book for the Preparation

of Financial Statements

3.1.1. Continuity

In 2014, Financial Statements have been pre-

Based on the available information and future

pared on the assumption of the continuation of

expectations, the Entity will continue to operate

operations from the accounting books and re-

for the foreseeable future, assuming that there is

cords of the entity and in accordance with the

no intention nor the need to liquidate or signifi-

Accounting Standards and Financial Reporting

cantly reduce the level of its operations. For Non-

for Nonprofit Sector Entities (NCRF-ESNL) ap-

profit Sector Entities, this assumption does not

proved by Decree Law 36-A/2011 of March 9.

correspond to an economic or financial concept,

Annex II of the mentioned Decree states that the

but rather to the maintenance of the provision of

Accounting Standards System for Non-Profit

services or the ability to fulfil its purposes.

Entities is comprised of:
• Basis for the Presentation of Financial

3.1.2. Increase Regime (economic periodization)

Statements (BADF);

The effects of transactions and other events are

• Financial Statements Models (MDF) – Or-

recognized when they occur (as the definitions and

der No. 105/2011 of 14 March;

recognition criteria are met according to the con-

• Account Code (CC) – Order No. 106/2011

ceptual framework, regardless of the time of pay-

of 14 March;

ment or receipt), being recorded in the accounts

• NCRF-ESNL – Notice No. 6726-B/2011 of

and reported in the financial statements for the

14 March; and

periods with which they relate to. The differences

• Interpretive Standards (NI).

between the amounts received and paid and the
corresponding income and expenses are recorded

The adoption of the NCRF-ESNL first occurred

in the respective accounts of the items “Debtors

in 2012, so the date of transition from the previ-

and creditors by addition” and “Deferrals”.

ous accounting framework (Chart of Accounts for
Private Institutions of Social Solidarity / Chart of

3.1.3. Consistency of Presentation

Accounts for Mutual Associations / Audit Plan

The Financial Statements are consistent from

for Sports Federations and Clubs Associations

one period to the next, both in terms of presen-

and Groupings) for this standard is January 1,

tation and the accounting movements that origi-

2011, as established in § 5 (First-time adoption

nated them, unless there are significant changes

of NCRF-ESNL).

in the nature, which in that case are properly
identified and justified in this Annex. Thus it is
provided the most reliable and relevant information to the reader.
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3.1.4. Materiality and Aggregation

of any accumulated impairment losses. They are

The relevance of information is affected by its na-

recognized only when it is probable that they will

ture and materiality. Materiality depends on the

enable present and future activities for the entity

quantification of omission or error. Information

and that they can be reliably measured.

is material if its omission or misstatement can

Intangible assets are recorded at cost, after deduc-

influence the economic decisions taken by us-

tions of accumulated depreciation and impairment

ers based on the financial statements. Items that

losses (where applicable). Depreciation is calculat-

are not materially relevant to justify its separate

ed after the date when the asset becomes available

presentation in the financial statements may be

for use, with an estimated useful life of three years.

materially relevant for their discrimination in the
notes of this Annex.

3.2.3. Financial Instruments

Clients and other debtors: The debts of “Clients”
3.1.5. Compensation

and “Other debtors” are stated at their nominal

Due to the importance of assets and liabilities be-

value.

ing reported separately, as well as expenses and

Loans: Loans are recorded as liabilities at am-

incomes, they should not be compensated.

ortized cost.
Accounts to be paid: Accounts to be paid that

3.1.6. Comparative Information

do not bear interest are stated at their nominal

Comparative information should be disclosed

value, which is substantially similar to their fair

in the Financial Statements, with respect to the

value, since the discounting effect is considered

previous period. Respecting the Entity Continu-

to be immaterial.

ity Principle, accounting policies should be tak-

Cash and cash equivalents: The amounts includ-

en in a consistent manner for all the Entity and

ed under “Cash and cash equivalents” correspond

over time. If accounting policies are changed, the

to cash, demand deposits and time deposits.

comparative amounts affected by reclassification
should be disclosed, taking into account:

3.2.4. Equity funds

a) The nature of the reclassification;

The item “Funds” constitutes the residual inter-

b) The amount of each item or class of items

est in assets after deduction of liabilities. The

that have been reclassified; and
c) The reason for the reclassification.

“Equity Funds” are composed of:
• funds allocated by the founders of the Entity or by third parties;

3.2. Recognition and measurement policies

• accumulated funds and other surpluses;
• grants, donations and legacies that the

3.2.1. Tangible Fixed Assets

Government or other grantor or the legal

Tangible fixed assets are stated at cost of acquisi-

standard applicable to each entity set to in-

tion or production, after deductions of the respec-

corporate it.

tive accumulated depreciation. Depreciation is
calculated after the date when the asset becomes

3.2.5. State and other public entities

available for use.

The income tax over the considered period cor-

3.2.2. Intangible assets

Paragraph 1 of article 10 of the Tax Code for Col-

The “Intangible Assets” are recorded at cost of

lective Income (CIRC) exempts from Income Tax:

acquisition, after deductions of depreciation and

responds to the payable tax.

a) “Collective persons of administrative public utility;
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b) Private institutions of social solidarity
and associated entities, as well as those legally equivalent;
c) Collective persons of mere public utility
pursuing exclusively or predominantly scientific, cultural, charitable, social or environmental ends.”
4. Accounting policies, changes in accounting
estimates and errors

There were no effects resulting from voluntary
changes in accounting policy.
5. Tangible Fixed Assets

Other Tangible Fixed Assets
The gross carrying amount, accumulated depreciation, reconciliation of the carrying amount at
the beginning and end of 2014, showing additions, disposals and write-offs, depreciation and
other changes have been developed in accordance with the following table:
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6. Intangible fixed assets

Other Intangible Assets
The gross carrying amount, accumulated depreciation, reconciliation of the carrying amount at
the beginning and end of 2014, showing additions, disposals and write-offs, depreciation and
other changes have been developed in accordance with the following table:

7. Revenue recognition

For the years 2014 and 2013, the following
Revenues were recognized:
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8. Government Subsidies and Support

In 31 December 2014 and 31 December 2013, the
Entity had the following balances under “Government Grants” and “Government Support”:

9. Employee benefits

The managing/governing bodies of the Entity do
not receive any remuneration, in accordance with
its bylaws and the applicable law. The average
number of people at the service of the Entity was
of “10” in 31/12/2013 and “10” in 31/12/2014.
Expenditures that the Entity incurred with employees were as follows:

CEPESE — Centro de Estudos da População, Economia e Sociedade

97

10. Disclosures required by other legislation

3. State and Other Public Entities (24)

The Entity has no debts to the State in arrears,

It presents a credit balance of 10.802,45 €,

under Decree-Law No. 534/80 of 7 November.

which concerns the following items, to be paid

In compliance with the provisions of Decree-

during January 2015:

Law No. 411/91 of 17 October, it is reported that

IRS – Dependent Work ...................... 2.565,00 €

the situation of the Entity with respect to Social

IRS – Independent Work. .................. 4.818,92 €

Security is regularized within the legally pre-

IRS Surtax……………...................………… 233,00 €

scribed deadlines.

Social Security ..................................... 4.529,29 €
Balance of account 2412 to receive (bank holding):

11. Events after balance sheet date

IRS – Withholding tax ......................... 1.343,76 €

There are known to date no subsequent events
with significant impact on the financial state-

4. Wages to be paid in 2015 (2722)

ments of 31 December 2014.

It presents a credit balance of 25.066,41 €, con-

Following the closure of the period, and until the

cerning the estimated payments of Vacations/

preparation of this Annex, there were no other

Holiday subsidies, which are to be paid in 2015,

facts susceptible to change the situation stated in

but that concerns to a cost of 2014.

the accounts.
5. Consultants and Advisors and Intermediaries
(27821)

4.2. ACCOUNTING REPORT

This account regards the amount to be paid to consultants and advisors and has a credit balance of

Following up the accounting organization for

7.292,09 €,, and a debit balance (expenditure to

the fiscal year of 2014 and in accordance with

be launched in 2015) amounting to 9.358,72 €,

the accounting principles and provisions of the

resulting in a final credit balance of 2.066,63 €.

SNC (Accounting Standards System), as well as
the fiscal regulation applicable to Non-profit

6. Other Debtors and Creditors

Sector Entities and the general fiscal legislation

(2783/2784/2789)

currently in force, we present the following ac-

This account has to receive from projects the

counting report.

amount of 255.842,82 €, from IEFP (Employment and Vocational Training Institute) the

1. Caixa (11)

amount of 19.742,98 €, and from several sup-

The balance of this account, is 232,64 €, is used

ports the amount of 56.102,99 €, and received

for payments of small value.

in advance from other debtors and creditors the
amount of 4.948,03 €, which results in a bal-

2. Banks (12/13)

ance 330.065,05 €.

The bank account is in agreement with bank extracts and is justified with appropriate support-

7. Deferrals (28)

ing documents. Demand deposits has a total

This account presents a credit balance of

amount of 784.404,48 € and time deposits the

684.006,69 €, regarding amounts from Proj-

amount of 109.950,00 €.

ects/IEFP internships unpaid during 2014.
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8. Tangible Fixed Assets (43)

- Insurance for staff.............................. 1.999,34 €

In the fiscal exercise of 2014 there was an invest-

- Other costs with staff

ment in tangible fixed assets of 94.167,53 €.

(Research/Grants)................................. 66.880,31 €

Equipment/Computers/
Furniture/Others............................. 94.167,53 €
9. Intangible Fixed Assets (44)

In the year 2014 there was no investment in Intangible Fixed Assets.
10. Suppliers and Services (62)

Distributed as follows:
- Specialized works............................ 43.872,45 €
- Advertising and Divulgation.............. 2.188,52 €
- Vigilance and Security.......................... 137,90 €
- Fees............................................. 472.735,67 € €
- Tools and utensils............................. 18.667,41 €
- Conservation and repair work.......... 8.616,92 €
- Books and technical documentation.. 34.026,44 €
- Office supplies.................................. 51.755,99 €
- Promotion materials ......................... 1.867,00 €
- Electricity .......................................... 8.733,01 €
- Water ………………………………….…………700,53 €
- Freight Transport................................. 739,93 €
- Equipment Rental ............................. 3.110,67 €
- Communications............................. 12.229,50 €
- Insurances............................................. 871,82 €
- Cleaning, Hygiene and Comfort........ 1.005,84 €
- Other Service Providers.................. 108.921,71 €

Grand Total...................................... 540.157,40 €
12. Depreciation of the fiscal exercise (64)

Total amount of 46.388,62 €.
13. Other losses and costs (68)

This account presents a balance of 9.713,46 €.
14. Other financial losses and costs (69)

This account shows costs with banking institutions and default interest, amounting to
1.799,70 €.
15. Provision of Services (72)

Amount of support to Research Projects, totalling
887.736,00 €.
16. Subsidies regarding exploration (75)

Subsidies received from the State and other public entities in the amount of 605.002,20 €.
17. Other dividends and gains (78)

This account presents a balance of 2.686,66 €.
18. Interest, Dividends and Other Similar
Income (79)

Grand Total....................................... 770.181,21 €

This account shows a balance of 5.374,89 €.

11. Costs with personnel (63)

19. Net income for the year 2014 (818)

- Remuneration of staff.................... 116.480,08 €

Positive value (profit) in the amount of

- Holiday Subsidy.............................. 13.905,80 €

132.559,36 €.

- Christmas Subsidy............................ 9.304,06 €
- Lunch Subsidy................................... 8.876,79 €
- Researchers................................... 215.400,82 €
- Internships IEFP/Cepese................. 54.611,30 €
- Expenses over earnings................... 39.209,55 €
- Indemnities ..................................... 13.489,35 €
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LEDGER BALANCE
LIQUIDATION 2014

PROPOSAL FOR THE ALLOCATION OF PROFITS
ON THE REPORT AND ACCOUNTS

The Board proposes that the Net income for the
year 2014, in the amount of 132.559,36 € is
transferred to Other Reserves (this proposal
was approved in the General Assembly of 30
March 2015).
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V. PROGRAMME OF SCIENTIFIC ACTIVITIES FOR 2015

Population, Migrations and Foreign Relations;
and Organizations, Development and Wellbe-

CEPESE’s Programme of Scientific Activities for

ing. In turn, each Thematic Line is divided into

2015 is largely dependent on the outcome of the

two Research Groups (RG). The first Thematic

reclamation that we have presented to the Foun-

Line consists of the RGs Artistic, Cultural and

dation for Science and Technology, particularly

Documentary Heritage and Tourism in North-

regarding the granted annual funding (150 000

ern Portugal: platforms and strategic guide-

euros per year), clearly insufficient to cover the

lines; the second includes the RGs Political and

basic running costs, much less to ensure the full

Economic Elites in Contemporary Portugal and

implementation of the Strategic Programme for

Sociability and Powers in Medieval and Renais-

2015-2020 presented to FCT, as we have already

sance Portugal; the third comprises the RGs

explained in this report.

Portuguese Population and Migrations in Eu-

In this sense, we have decided to present in the

rope and Worldwide and Portuguese Foreign

following pages the new structure of CEPESE and

Relations; and the fourth, of the RGs Social and

the general activities programme per Research

Economic Changes: Organizations and Sustain-

Group, in the certainty that some adjustments

ability and Wellbeing, Health and Aging.

may be necessary in the face of the funding ef-

Transversal to all these Thematic Lines and Re-

fectively granted.

search Groups, it runs a Research Group devoted

CEPESE’s Strategic Programme, starting in 2015

to Information and Communication Technolo-

but which will continue on until 2020 and is

gies applied to the Social Sciences and Humani-

available for consultation at CEPESE’s website,

ties, which provides support in the field of Digital

has the title “Portugal Within a World on the

Humanities to all researchers and RGs.

Move: Comparative Analysis and Digital Envi-

In its Strategic Programme, along with the themat-

ronments”, which seeks to articulate three sci-

ic goals within their Research Groups, CEPESE

entific dimensions: the international dimension,

established broad transverse coordinates to be de-

from the regional and national reality, which

veloped between 2015-2020, namely:

gives CEPESE its own identity, to a broader perspective, in which internationalization appears

• to further develop CEPESE’s support to

as an inevitable challenge in a globalizing and

young researchers, PhD and postdoctoral

ever-changing world; the comparative dimen-

students, and study the possibility of involv-

sion, in a triple perspective (geographic, chron-

ing the unit in a doctoral program;

ological and thematic), involving different areas
of the Social Sciences and Humanities, having

• to increase CEPESE’s participation in international projects and networks;

History at its the core; and the digital dimen-

• to create, within CEPESE, a working group

sion, an increasingly important aspect, due to

dedicated to the development of initiatives

the easier dissemination, adaptability, reduced
costs in the medium and long term, and the innovative approaches that it allows.
This central theme is divided into four Thematic
lines: Heritage, Culture and Tourism; Sociabilities and Powers: Political and Economic Elites;
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However, at this point, considering the financial

scientific scope of each RG scientific and of the

constraints announced by the FCT, CEPESE re-

activities transverse to all Groups (articles in na-

serves the right to reformulate the implementa-

tional and international journals, books, master

tion of some of these coordinates, depending on

and doctoral theses, seminars, etc.), which will

the financing that we will effectively get.

continue to be supported and disseminated by

Next, we present the main objectives and guide-

CEPESE. However, we choose not to discriminate

lines for each of the mentioned Research Groups

them, since it would be repetitive and unneces-

for 2015, notwithstanding the importance of the

sary, and furthermore we report them periodically

research produced individually, that is part of the

to the Foundation for Science and Technology.

CEPESE’s Scientific Structure (2015-2020)

Research Groups

Heritage, Culture
and Tourism

Sociabilities and
Powers: Political
and Economic
Elites

Population,
Migrations
and Foreign
Relations

Organizations,
Development
and Wellbeing

Artistic, Cultural
and Documentary
Heritage

Political and
Economic Elites
in Contemporary
Portugal

Portuguese
Population and
Migrations in Europe
and Worldwide

Social and Economic
Changes:
Organizations and
Sustainability

Tourism in
Northern Portugal:
platforms and
strategic guidelines

Sociabilities and
Powers in Medieval
and Renaissance
Portugal

Portuguese
Foreign
Relations

Wellbeing,
Health,
and Aging

ICT applied to Social Sciences and Humanities

Thematic
Lines

PORTUGAL WITHIN A WORLD ON THE MOVE:
COMPARATIVE ANALYSIS AND DIGITAL ENVIRONMENTS

5.1. RESEARCH GROUP ARTISTIC, CULTURAL

in the short term, with the necessary redefini-

AND DOCUMENTARY HERITAGE

tion of goals, so the presented guidelines are
necessarily provisory.

This Research Group aims to study the artistic,

This year, the RG intends to coordinate a the-

cultural and documentary heritage of northern

matic issue of CEPESE’s Journal on the Roman-

Portugal, through comparative and critical anal-

tic style, which could also be the first issue of

ysis, using digital platforms to disseminate the

an online journal of the Group itself in the field

knowledge produced, seeking to establish part-

of art and heritage, as a new central project for

nerships for socioeconomic development, con-

the Group, to which contacts are currently being

tributing to the acquisition of skills.

made in order to establish an editorial partner-

Given the recent departure of the previous co-

ship with another research centre.

ordination of the RG and some other members,

In 2015, the RG will also participate in two in-

which were preparing specific projects and ap-

ternational applications, as the Portuguese rep-

plications, it is planned to restructure the Group

resentative: “EuCrem”, a project about death,
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cremation and European identity, led by the Cen-

and genuine experiences, based on environmen-

tre for Life and Death Studies, University of Dur-

tal and urban excellence, human resources train-

ham, England, in partnership with research cen-

ing and the modernization of public entities, this

tres from several countries, to apply for Horizon

Research Group will focus much of its research

2020; and another project, also about death, led

on issues related to offer, while not ignoring mat-

by the University of Limerick in Ireland, whose

ters referring to demand.

acronym is not yet defined, to apply for HERA, in

In January 2015, this RG submitted to the Foun-

the call for projects “Uses of the past”.

dation for Science and Technology the project

It is also foreseen the continuation of the project

“Routes of Memory”, which aims to create tourist

“Municipality of Porto and the construction of

routes in northern Portugal able to attract more

the city’s urban space”, which will study the evo-

visitors the region and to captivate and extend

lution of Porto urbanism in contemporary times,

the stay of Brazilian tourists who visit Portugal.

in order to produce a documentary corpus to sup-

This application is part of a more comprehen-

port research on the physical evolution of the city

sive and integrative project, called “Sustainabil-

and the role of the municipal government.

ity and Tourism Development in the Peninsular

Finally, we expect to begin a new Project, “Bor-

Northwest”, in collaboration with the Research

der vernacular architecture”, which aims to anal-

Groups Artistic, Cultural and Documentary

yse the built heritage of the regions of Northeast

Heritage and Social and Economic Changes:

Trás-os-Montes and of Zamora and Salamanca,

Organizations and Sustainability, aims to de-

with particular emphasis on the architectural

velop historical, artistic, economic, sociological

styles present in the different communities situ-

and anthropological research that provides a set

ated within these territories.

of knowledge tools to stimulate the tourism sector and its value chain, through the innovative
promotion, dissemination and competitiveness

5.2. RESEARCH GROUP TOURISM IN NORTHERN

of north-western peninsula.

PORTUGAL: PLATFORMS AND STRATEGIC GUIDELINES

Therefore, and although the effective accomplishment of the “Routes of Memory” Project de-

Considering that tourism in Portugal is follow-

pends on the result of the application to the FCT,

ing the global trend of expansion and the north-

it is the purpose of the RG during 2015 to analyse

ern region of Portugal has a high potential for

CEPESE’s database on Portuguese emigration to

growth, with a record number of tourists and

Brazil, in order to create a territorial map identi-

receiving successive international awards, it

fying the cities and regions of the country from

is necessary to develop a new approach to this

which most emigrants left. This map will also

phenomenon, particularly in this region, which

help to identify the families of emigrants by geo-

includes two areas and two cities recognized as

graphical origin, and consequently the potential

a World Heritage Sites, but whose appreciation

universe of tourists.

is far from ideal, particularly with regard to its

The Group will also try to establish new na-

international projection.

tional and international partnerships for the

Thus, and since tourism should base its evolution

development and applicability of the Project,

in the quality of service and in a competitive offer,

and will organize another edition of the Inter-

enhanced by the creation of authentic contents

national Seminar on Tourism, which has al-
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ready had two editions, and that in 2015 will be

plete the edition of the books The Presidents of

dedicated to tourism routes. As it happened in

the Portuguese Parliament (1821-2014), pub-

2014, this conference will be organized in part-

lished by the Portuguese Parliament, including

nership with the VIII International Film Festi-

the volumes on the Constitutional Monarchy (2

val of Tourism ART & TUR.

tomes), the New State and the Third Republic.

In relation to publications, the RG plans to pub-

Another objective is to complete the research

lish the e-book Porto as a Tourism Destination,

on the Prime Ministers of Portugal from the

resulting from the II Conference Porto as Tourist

Liberalism to the present, to be published by

Destination, held in October 2014. In addition, the

the National Press. It will also start a new re-

results of the research in progress will be present-

search project on The provedores of the Santa

ed in the shape of scientific articles and presenta-

Casa da Misericórdia do Porto, which aims to

tions at national and international meetings.

study and publish the biographies and activities of the people responsible for this institution since its founding in 1499 to the present

5.3. RESEARCH GROUP POLITICAL AND ECONOMIC

day. Finally, we expect to publish a research

ELITES IN CONTEMPORARY PORTUGAL

work on the Mayors of Ponte de Lima.
In the same chronological period, the “Entre-

This Research Group aims to build a vast digital

prise”, understood as a complex organization,

database with the identification of the Portuguese

which includes knowledge, skills and values,

political and economic elites, at the central and

will also play an important role, together with

local level, since the dawn of Constitutionalism

its protagonists, the entrepreneurs. Thus, the

to the present, including heads of government,

entrepreneurial history, yet with little tradition

ministers and secretaries of State, Presidents of

in our country, will include not only the trajec-

the Parliament and members of the various par-

tory of each company, but also the respective

liamentary chambers, civil governors, mayors,

business systems, emphasizing the study of the

and also entrepreneurs and businessmen.

routes of the companies, their identity and cul-

At the political level, after the construction of

ture. In this sense, the objective is, initially, to

the database, it will start a phase of analysis that

characterize the business elites of northern Por-

aims to address a number of aspects to clarify

tugal, and later to identify the success and fail-

the recruitment of elites who held power and

ure factors that marked the course and thought

ruled the country during the last two centuries.

of these business elites. Initially, the analysis

This includes their social and professional back-

focuses on the sub-region of Entre Douro and

ground; academic education; professional life

Vouga, an area of importance in the industrial

(public and private sectors); political parties,

sector, then extending our research to other re-

affiliations and ideological affinities; age at the

gions of northern Portugal, in a compared per-

time of their term; political career; family rela-

spective with Spain.

tions and identification of “dynasties”; ruptures

Within this area of study, we foresee the pro-

and continuities across different regimes; geo-

duction of scientific articles that make a general

graphical mobility, etc.

characterization of the Entre Douro and Vouga

In this area, in 2015, besides the preparation of

region; after the definition of “business elites”, it

the mentioned database, the RG plans to com-

will be carried out a selection of case studies fo-
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cusing on that sub-region, addressing historical

of Western Society: Culture, religiosity, gender

aspects and life courses. The aim is also to study

and social development in border areas (XII-XV

the relationship between Business Elites and the

centuries). With this regard, three researchers of

effect of corruption. We expect to begin this study

this RG will attend a seminar to be held in Ciudad

by the end of 2015.

Real in November 2015.
The RG may also participate in a bilateral project (FCT and FAPESP) entitled Portugal, Brazil,

5.4. RESEARCH GROUP SOCIABILITIES AND POWERS

and Medieval globalization. A Study of World

IN MEDIEVAL AND RENAISSANCE PORTUGAL

History, resulting from an application presented
by IEM with the collaboration of CEPESE, which

Resulting largely from the former RG Medieval

at the time of this report is still being evaluated.

and Renaissance Studies, this Research Group

We will continue the collaboration with the net-

was constituted in a perspective of continu-

works on Medieval research that CEPESE is a

ity, while seeking new approaches and themes.

member (ECHIC – European Consortium for

Thus, following the same logic, among the activi-

Humanities Institutes and Centres, Portuguese-

ties planned for 2015 we highlight one reunion

Brazilian Network on Medieval Studies; CAR-

in March at the University of Navarra, to study

MEN – Medieval European Network).

the terms in which to launch an international re-

With regard to publications, we intend to pub-

search program on Territory and Heritage of the

lish some international books prepared in the

Military Orders.

scope of the CUIUS REGIO project, as well as

One of the main challenges for this RG, which al-

to continue the collection Militarium Ordinum

ready had some results, will be its link with calls

Analecta, with the publication of one or two vol-

in the scope of Digital Humanities. In this regard,

umes, and publish two books relating to the his-

it will be continued the preparation of the Medi-

tory of nobility.

eval Portuguese Libraries.
Having completed the action COST European Cooperation in Science and Technology: Medieval

5.5. RESEARCH GROUP PORTUGUESE POPULATION

Europe – Medieval Cultures and Technological

AND MIGRATIONS IN EUROPE AND WORLDWIDE

Resources, it is being study the possibility to continue it under a new framework under the terms

One of the main objectives of this RG is to de-

announced at a meeting held in Florence in March

velop and disseminate trends and demographic

2015, between several European partners, includ-

change factors in Portugal, not only at regional

ing representatives of this Research Group.

level, for example, in the north of the country,

It is also expected to continue the RG’s par-

but also at national level, and to identify links

ticipation in the international project Cohesion

between demographic trends and the main

building of multi-ethnical societies. 10th-21th

sustainable development factors in a broader

century, led by Poland, under the terms that

sense. On the other hand, internal and interna-

will be defined at a meeting to be held in Wro-

tional migration is a key factor of demographic

law in March 2015, in which the Group will be

changes and can provide an important contri-

represented; and the participation in the Span-

bution to poverty reduction and economic and

ish project Military Orders and the construction

social development. Migrations are closely re-

CEPESE — Centro de Estudos da População, Economia e Sociedade

105

lated to work demographics, a crucial aspect

Lastly, the book Population and Economy of

for the economic viability and development of

Alentejo at the end of the 18th century will be be

Portugal as a whole, but also specifically for the

published in digital version and made available

North of the country.

in the website CEPESE Publications.

This Research Group has two projects in this
area, both in progress and that will continue in
2015: REMESSAS, a digital network on migra-

5.6. RESEARCH GROUP PORTUGUESE FOREIGN

tion between Southern Europe and South Ameri-

RELATIONS

ca; and Portuguese emigrant entrepreneurship in
Andorra, London, Nice and Monaco.

The main objective of this Research Group is to

We intend to promote and disseminate all the

study systematically and comparatively, the for-

knowledge produced in online platforms, such

eign relations of Portugal in all their aspects –

as the case with the REMESSAS Network, to

economic, political, cultural, diplomatic, social –,

share information with other national and in-

in order to understand, in a historical continuum,

ternational institutions that allow comparative

the role of our country in the world.

analysis. The constitution of this Network aims at

According to these objectives and to CEPESE’s

strengthening studies on migration between the

Strategic Programme, the main project of this

two regions and its economic, social and cultural

Research Group is called History of Foreign Re-

impact in the Contemporary History (19

and

lations of Portugal. Within 2015, we expect to

20 centuries) of the countries of both regions,

complete the constitution of the research team,

reinforcing the training and mobility of research-

achieve the work plan, and select the main sourc-

ers by means of research projects, doctoral pro-

es and bibliography. With a wide chronological

grams and exchange of researchers of the partici-

scope, this project intends to examine, in various

pating scientific institutions.

aspects, Portugal relations with Europe and the

In this sense, in June 2015 it will be held an in-

World, from its formation to the present day.

ternational seminar in Porto around this theme,

At the same time, with the participation of sev-

bringing together researchers from Portugal, Bra-

eral researchers from this and other Research

zil, Argentina, Spain and Italy. We also expect the

Groups, the project Political and economic rela-

publication of several scientific articles and the

tions between Portugal and Russia (1779-1834)

conclusion of doctoral theses around this theme.

will continue to run its course, focused on the

The project Portuguese emigrant Entrepreneur-

study of political, economic and diplomatic re-

ship in Andorra, London, Nice and Mónaco,

lations between the two States, with particular

aims to identify entrepreneurship initiatives

emphasis on the period between 1779-1834,

of Portuguese emigrants in the mentioned lo-

during which a major private company from the

cations, evaluating their inclusion in the local

North of Portugal played a key role in the estab-

socio-economic, cultural and political contexts,

lishment of those relations.

and simultaneously compare this inclusion in the

Another project, Portugal and Rome: political, re-

various territories and situations under study.

ligious, social and cultural relations (15th-16th cen-

We expect to complete this Project in the course

turies), seeks to address the various aspects men-

of 2015, resulting in several scientific publica-

tioned in its title, in order to create a historical tour

tions to disseminate the main results achieved,

guide of the Portuguese Renaissance in Rome.

together with Master and PhD theses.

Within each of these projects, each in a different

th

th
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stage of implementation, and in compliance with

It is also being planned a research work about the

the respective work plans, ongoing research results

history of accounting and accountants in Portu-

will be disseminated not only in articles to be pub-

gal, still in an early stage.

lished over 2015, but also in papers to be presented

The RG recently welcomed new members and

at national and international scientific meetings.

has initiated contacts with members of other re-

Finally, at the most recent call for projects spon-

search centres, in order to boost the development

sored by the FCT, this Research Group present-

of the mentioned projects, including centres from

ed a research project entitled Public and Private

the University of Minho and the Faculty of Eco-

Interests in the Portuguese Sea: Challenges and

nomics of the University of Porto.

Opportunities, still waiting for a decision on its

With regard to these projects, for 2015 it is ex-

final assessment and, consequently, its effective

pected a publication on economic corruption, be-

implementation.

sides other publications and participation in congresses in the extent of other projects in which
researchers are involved individually or in small

5.7. RESEARCH GROUP ECONOMIC AND SOCIAL

teams (two to three elements).

CHANGES: ORGANIZATIONS AND SUSTAINABILITY

Moreover, and although we thought about the
possibility of submitting an application to the

The Portuguese economy has been characterized

FCT with a project on economic corruption,

by successive manifestations of advances and re-

the RG decided to wait for some time in order

treats, often revealing difficulties of coordination

for the research team to become more consis-

between domestic and international dynamics.

tent, with several meetings planned for 2015,

Despite the undoubted development experienced

to structure the application and thus be able to

since the April 25, 1974 Revolution, progress has

present it in 2016.

been insufficient to provide the country the levels
of competitiveness of the top countries of the European Union. Under the current circumstances

5.8. RESEARCH GROUP HEALTH, HEALTH AND AGING

of a declining Welfare State and economic crisis,
it is imperative to study the sustainability of orga-

Based on the identification and recognition

nizations in the public sector, the private sector

of emerging vulnerable groups in the current

and the third sector.

Portuguese socio-economic and demographic

To this end, in 2015 this RG expects to begin a

setting (such as the aging population and the

project named A dynamic and interdisciplinary

prevalence of mental illness), this Research

perspective of economic corruption in Portugal,

Group intends to investigate and characterize

given the unquestionable importance that cor-

health/well-being trajectories and contribute

ruption has as a disruptive element on the eco-

to the knowledge and development of interven-

nomic development in Portugal.

tion strategies.

At the same time, this Group will actively col-

Based on a broad theoretical framework, which

laborate in the project Business Elites of Con-

includes contributions from sociology, psychol-

temporary Portugal, which is being developed

ogy, psychoanalysis, social work, and analy-

under the RG Political and Economic Elites of

sis of personal social networks, the projects of

Contemporary Portugal and whose context and

this Research Group intend to contribute to the

objectives were already explained in that RG text.

knowledge of health trajectories and the well-
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being of the Portuguese population, particular-

preparation of masters and doctoral theses);

ly the elderly. It is also aimed at contributing

and provision of services to the community in

to the development of integrated intervention

areas related to projects (a goal facilitated by

strategies, identifying the knowledge and skills

the partnership protocols that ISMT has with

required for the creation of multidisciplinary

numerous institutions and the community ser-

teams designed to intervene near people/fami-

vices provided by ISMT’s Office of Systemic In-

lies at risk, providing training for groups/or-

tervention, Office of Psychological Support and

ganizations that provide care and contributing

Núcleo João dos Santos).

for the development of social policies, explicitly

More specifically, in the scope of the project

or implicitly targeted at these groups.

“Personal Social Networks of Portuguese El-

2015 will be a key moment for the Group, with

derly”, priority will be given to the following

the beginning of the implementation of the Stra-

activities: preparation of the publication of the

tegic Programme 2015-2020. During 2014, the

book Aging and Personal Social Networks;

Research Group reorganized its members and

preparing the publication of articles in accred-

ongoing research projects, particularly in terms

ited scientific journals based on master’s theses

of coordination, choosing the project “Personal

already completed; completion of the chapter

Social Networks of Portuguese Elderly” as the

“Personal social networks in aging by gender

Group’s main project. The reorganization of the

and age” for the book Aging Trajectories; par-

developed research projects aimed at increasing

ticipation in five national and international

the internal cohesion and effectiveness of the

conferences; supervision and completion of

Group. This will be one of the challenges, the

doctoral and master theses on the subject.

integration of researchers with different back-

Under the project “Assessment and Interven-

grounds and diverse scientific interests versus

tion in Families at Risk”, for 2015 the follow-

maintaining coherence and unity with a view to

ing activities are planned: four master’s theses

pursuing its general objectives.

(validation, translation and cultural adaptation

In this sense, in 2015, the RG will continue proj-

of two family assessment scales – FACES IV

ects coming from previous years, but simulta-

and Self-Report Family Inventory; Assessment

neously devote efforts for the inclusion of new

of family functioning of families at risk signalled

projects benefiting from the Group’s plurality.

by CPCJ; Assessment of family functioning of

Overall, during 2015, the RG will continue to

families with children with learning difficulties),

pursue research goals (continuity of ongoing

and publication of four articles in journals based

projects and presentation of new ones; formal-

on the mentioned theses; and participation in

ization of applications for project funding; in-

two international conferences.

tensification of scientific outputs, particularly
those that associated with ongoing projects;
encouraging partnerships with other national
and foreign research centres, and with other
entities, public and private; maximization of
the human resources available in the Research
Group); education goals (continue to promote
the participation of students in projects for the
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5.9. BUDGET FORECAST (2015)

REVENUES
Strategic
Programme

JANUARY

FEBRUARY

MARCH

APRIL

MAY

JUNE

JULY

SEPTEMBER

NOVEMBER

DECEMBER

5 698.19€

2 333.33€

2 333.33€

2 333.33€

2 333.33€

2 333.33€

TOTAL

5 698.19€

2 333.35€

14 000.00€

Project Prime Ministers of Portugal

40 000.00€

Project Provedores
of SCMP

12 500.00€

Project Political
Awareness of
Emigrants

28 000.00€

25 000.00€

20 000.00€

48 000.00€

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€

Project Portuguese Emigration
to Brazil

3 191.82€

3 191.82€

3 191.82€

3 191.82€

3 191.82€

3 191.82€

3 191.82€

3 191.82€

3 191.82€

Member fees

40 000.00€

12 500.00€

Project Identities,
Convivences and
Histories

Total Revenues

OCTOBER

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€

Project
Entrepreneurship
Project Mayors
of Ponte de Lima

AUGUST

1 000.00€

1 000.00€

1 000.00€

12 000.00€

28 726.38€

13 000.00€

13 000.00€

19 025.15€ 19 025.15€ 72 525.15€ 19 025.15€ 19 025.15€ 19 025.17€ 16 691.82€ 42 390.01€ 56 691.82€ 13 500.00€ 26 000.00€ 13 500.00€ 336 424.57€

EXPENSES
Human
Resources
General Expenses
(water / electricity
/ rents / communications / internet
/ office supplies /
building maintenance)

10 500.00€ 10 500.00€ 10 500.00€ 10 500.00€ 10 500.00€ 10 500.00€ 10 500.00€ 10 500.00€ 10 500.00€ 10 500.00€ 10 500.00€ 10 500.00€ 126 000.00€

3 085.00€

3 085.00€

3 085.00€

3 085.00€

3 085.00€

3 080.00€

3 085.00€

3 080.00€

3 085.00€

3 080.00€

3 085.00€

3 080.00€

37 000.00€

Procurement of
Goods and Services and Other
Current Expenses
10 285.38€ 10 285.38€ 102 85.38€ 10 285.38€ 10 285.38€ 10 285.38€ 10 285.38€ 10 285.38€ 10 285.38€ 10 285.38€ 10 285.38€ 10 285.39€ 123 424.57€
(meetings / book
publishing / databases / scanning
/ translations)
Computer Equipment (purchase
of equipment
/ software /
renewal of equipment warranties)
Total Expenses

4 166.66€

4 166.67€

4 166.67€

4 166.66€

4 166.67€

4 166.67€

4 166.67€

4 166.66€

4 166.67€

4 166.67€

4 166.67€

4 166.66€

50 000.00€

28 037.04€ 28 037.05€ 28 037.05€ 28 037.04€ 28 037.05€ 28 032.05€ 28 037.05€ 28 032.04€ 28 037.05€ 28 032.05€ 28 037.05€ 28 032.05€ 336 424.57€
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