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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 no CEPESE
DIGITAL; 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 das relações
estabelecidas e a estabelecer 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.
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le présent et l’avenir lui appartiennent aussi.
L’histoire est la forme de penser tous les problèmes des hommes et de
l’homme: c’est l’opératoire de tous les sciences humaines.
(Vitorino Magalhães Godinho, Penser la science historiquement)

Introdução

O CEPESE – Centro de Estudos da População, Economia e Sociedade, que comemora este ano os 20 anos da sua
fundação, conheceu nos últimos três anos um crescimento notável, por força da integração de um outro centro de
investigação, e da atracção que exerceu sobre numerosos investigadores e docentes das mais diversas Universidades
e Estabelecimentos de Ensino Superior, a exigir assim um sério esforço no sentido de reforçar a sua identidade,
coesão e coerência interna, e de promover uma cultura científica comum, de exigência simultaneamente crítica e
criativa, que lhe permita garantir um lugar de relevo no âmbito do sistema científico nacional.
Neste sentido, temos desenvolvido esforços para:
 consolidar a afirmação institucional do CEPESE no âmbito da História em particular e das Ciências Sociais em
geral, já que a formação de base de parte dos seus investigadores é plural;
 aumentar a sua inserção na sociedade portuguesa, através da cooperação com as mais diversas instituições
públicas e privadas, e dos projectos e estudos científicos que nos têm sido pedidos, ou que temos obtido através
de concursos públicos;
 aprofundar a internacionalização da actividade científica que desenvolve, através de projectos, protocolos e
parcerias com universidades e outras instituições científicas estrangeiras, da sua integração em redes
internacionais de investigação, da presença dos nossos investigadores em colóquios e seminários internacionais
e do intercâmbio e acolhimento de investigadores de outros países;
 promover as condições necessárias ao reforço da sua actividade científica, de modo a serem cumpridos e
ultrapassados os mínimos de produtividade estabelecidos internamente e que constam do nosso Regulamento
Interno;
 generalizar entre os nossos colegas a ideia de que o docente do Ensino Superior é um investigador que ensina, e
não um professor que apenas investiga de vez em quando;
 sensibilizar os jovens universitários para o estimulante mundo da actividade científica, através de seminários
desenvolvidos periodicamente pelo CEPESE e das Bolsas de Iniciação à Investigação (BII);
 concluir o CEPESE DIGITAL, um portal que integre todos os documentos digitais de que o CEPESE dispõe e venha
a dispor, tais como bases de dados e publicações, e que sirva igualmente de plataforma de comunicação entre
investigadores, dentro e fora do Centro;
 reforçar a autonomia financeira, diversificando o financiamento do CEPESE através de patrocínios institucionais
e das contribuições anuais de sócios colectivos e patronos de honra, de forma a não ficarmos dependentes
apenas do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior;
 obter o estatuto de "Associação de Utilidade Pública" por parte do Governo.
São estes alguns dos desafios que se colocam à Direcção do CEPESE e a todos os seus investigadores nos próximos
anos, a fim de o nosso Centro, que é já uma instituição de referência no plano nacional e internacional, passar a ser
uma instituição de excelência.
O Presidente da Direcção
Fernando de Sousa
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I. CARACTERIZAÇÃO GERAL E ESTRUTURA ORGÂNICA

Somos aquilo que fazemos consistentemente.
Assim, a excelência não é um acto, mas sim um hábito.
(Aristóteles)

1.1. Caracterização Geral
O CEPESE – Centro de Estudos da População, Economia e Sociedade é uma instituição consagrada à investigação
científica, de vocação inter-universitária, 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 no CEPESE DIGITAL;



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 das relações estabelecidas e a estabelecer 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 257 associados individuais, além de catorze sócios colectivos e patronos de honra.
Para além dos seus próprios projectos, o CEPESE desenvolve projectos 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, Arte, Relações Internacionais,
População e Prospectiva, e Segurança, 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 tem publicado, até ao
momento, 17 números, encontrando-se o número 18 no prelo, e através das colecções que lança em colaboração
com editoras, nomeadamente, Economia e Sociedade, Os Portugueses no Mundo, Arte e Património, Militarium
Ordinum Analecta e Globalização e Segurança.
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. Está equipado com sete computadores de secretária com
acesso à Internet de banda larga e ligados em rede, servidores próprios, numerosos computadores portáteis para
trabalho de campo, quatro impressoras a laser (uma a cores), scanner, fotocopiadora, videoprojector e fax.
O financiamento básico do CEPESE é assegurado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, através do
financiamento plurianual, pelos Projectos 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 colectivos e individuais.
O CEPESE dispõe de contabilidade própria, organizada por um gabinete de contabilidade. As suas contas são
enviadas ao Tribunal de Contas, de acordo com o sistema de normalização contabilística, e o seu Relatório de
Actividades e Contas é remetido à Fundação para a Ciência e Tecnologia, à Fundação Eng. António de Almeida, à
Reitoria da Universidade do Porto, ao Governo Civil 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.
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1.2. Estrutura orgânica
1.2.1. Corpos sociais para o triénio 2009-2011
O CEPESE, enquanto associação científica sem fins lucrativos, tem órgãos sociais próprios, a Assembleia Geral, a
Direcção e o Conselho Fiscal.
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 exceptuados na lei e nos estatutos. A Assembleia Geral é dirigida por uma
mesa composta por um presidente, um vice-presidente, e um secretário.
Presidente – Prof. Doutor Manuel Nazareth
Vice-presidente – Prof. Doutor Jorge Arroteia
Secretária – Mestre Maria José Ferraria
Conselho Fiscal
Compete ao Conselho Fiscal examinar as contas do CEPESE e apresentar o respectivo parecer à Assembleia Geral. É
constituído por três membros, um presidente, um relator e um vogal.
Presidente – Prof. Doutor Fernando de Almeida
Relator – Prof. Doutor José Cruz Lopes
Vogal – Prof. Doutor António Queirós
Direcção
Órgão executivo do CEPESE, à Direcção compete exercer todos os poderes necessários à execução das actividades
que se enquadram nas finalidades do CEPESE. É composta por um presidente e quatro vice-presidentes, eleitos entre
os professores doutorados que integram a associação.
Presidente – Prof. Doutor Fernando de Sousa
Vice-presidentes – Prof. Doutor Jaime Ferreira-Alves; Prof. Doutor Armando Carvalho Homem;
Prof. Doutora Maria de Fátima Amante; Prof. Doutora Maria Graça Martins

1.2.2. Conselho Científico
Compete ao Conselho Científico pronunciar-se sobre todas as matérias de natureza científica que lhe sejam
submetidas pela Direcção, 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.
Presidente – Prof. Doutor Luís Adão da Fonseca
Vice-presidente – Prof. Doutora Conceição Pereira
Secretária – Prof. Doutora Paula Cardona

1.2.3. Unidade de Investigação CEPESE
No âmbito do seu objecto e fins, está constituída no CEPESE, desde 1996, uma Unidade de Investigação da área de
História, com a mesma designação, coordenada por Fernando de Sousa, dependente da FCT – Fundação para a
Ciência e a Tecnologia, cuja actividade se rege pelas normas estabelecidas pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior, agregando 109 investigadores doutorados de vinte instituições de ensino superior portuguesas,
além de 44 investigadores não doutorados. Neste número, registam-se os 12 novos investigadores que entraram no
ano de 2009, tendo saído desta Unidade de Investigação 14 investigadores, por razões de natureza pessoal ou por
não terem cumprido os mínimos de produtividade estabelecidos pelo CEPESE.
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Na última avaliação internacional (2008), o CEPESE obteve a classificação de "Muito Bom", a mais elevada na área
de História.
Enquanto Unidade de Investigação da FCT, o CEPESE é formado por cinco Grupos de Investigação (GIs),
estruturados de forma autónoma, podendo dividir-se em linhas de investigação, cada um dos quais com um
coordenador e um coordenador adjunto, a saber:
Arte e Património Cultural do Norte de Portugal
Coordenadora: Natália Marinho Ferreira-Alves
Coordenadora adjunta: Paula Cardona
Economia, Sociedade e Política do Portugal Contemporâneo
Coordenadora: Cristina de Abreu
Coordenadora adjunta: Paula Rodrigues
Estudos Medievais e do Renascimento
Coordenadora: Paula Pinto Costa
Coordenadora adjunta: Judite Freitas
População e Prospectiva
Coordenadora: Teresa Rodrigues
Coordenadora adjunta: Maria João Guardado Moreira
Relações Externas de Portugal
Coordenador: Fernando de Sousa
Coordenadora adjunta: Conceição Pereira

1.2.4. Comissão de Aconselhamento Científico
Enquanto Unidade de Investigação do Ministério da Ciência e Tecnologia, o CEPESE dispõe ainda 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 actividade anual da Unidade e produzir um
parecer nesse sentido.

Membros da Comissão de Aconselhamento
Relações Externas de Portugal
Celso Almuiña (Facultad de Filosofía y Letras - Universidade de Valladolid)
Cristina Montalvão Sarmento (Fac. Ciências Sociais e Humanas - Universidade Nova de Lisboa)
Emilio Franzina (Fac. di Lettere e Filosofia - Università degli Studi di Verona)
Esther Martinez Quinteiro (Facultad de Geografía e Historia - Universidade de Salamanca)
Maurizio Vernassa (Faculdade de Ciência Política - Universidade de Pisa)

Estudos Medievais e do Renascimento
Claude Gauvard (Université Paris I)
Vicente Alvarez Palenzuela (Facultad de Filosofia y Letras - Universidade Autónoma de Madrid)

Economia, Sociedade e Política do Portugal Contemporâneo
Manuel Lopes Porto (Faculdade de Direito - Universidade Lusíada do Porto)
Renato Galvão Flôres (Fundação Getúlio Vargas - Rio de Janeiro)

População e Prospectiva
Isidro Dubert (Facultade de Xeografía e História - Universidade de Santiago de Compostela)
Jean Pierre Poussou (Université Paris-Sorbonne - Paris IV)

Arte e Património Cultural do Norte de Portugal
Darko Pandakovic (Facoltà di Architettura - Politecnico di Milano)
Eugênio de Ávila Lins (Faculdade de Arquitectura - Universidade Federal da Bahia)
Juan Monterroso Montero (Facultade de Xeografia e Historia - Univ. de Santiago de Compostela)
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A Comissão de Aconselhamento reuniu no dia 27 de Novembro de 2009, no Círculo Universitário do Porto, após
uma prévia visita às instalações do CEPESE, com o objectivo de analisar o Relatório de Actividades desenvolvidas
pela Unidade em 2009 e o Plano de Actividades a desenvolver em 2010, acompanhado do respectivo Orçamento
Geral. Após a apresentação geral do CEPESE realizada pelo Coordenador da Unidade, e a apresentação das
actividades de cada Grupo de Investigação e respectivo orçamento, conduzidas pelo respectivo coordenador, foi
aberto um espaço de debate entre os elementos da Comissão de Aconselhamento, de que resultou um Parecer Final,
dado a conhecer a todos os investigadores presentes na Conferência Anual do CEPESE, realizada no dia 28 de
Novembro, no auditório da Universidade Lusíada do Porto, tendo sido posteriormente enviado para a Fundação para
a Ciência e a Tecnologia.

Parecer da Comissão de Aconselhamento Científico do CEPESE quanto à actividade científica desenvolvida em 2009, à
actividade científica prevista para 2010 e ao respectivo orçamento

Reuniu a Comissão de Aconselhamento Científico do Centro de Estudos da População, Economia e Sociedade (CEPESE),
no Porto, no dia vinte e sete de Novembro de dois mil e nove, pelas dezassete horas e trinta minutos.
Após a apresentação da Unidade de Investigação pelo seu Coordenador e pelos respectivos Coordenadores dos Grupos
de Investigação, a Comissão de Aconselhamento Científico, com prévio conhecimento do Relatório de Actividades do
Centro e do Relatório de Actividades dos Grupos de Investigação, bem como do Plano de Actividades previsto para 2010
e do Orçamento Geral da Unidade, emitiu o seguinte parecer:
1. Parecer sobre a Actividade Científica desenvolvida em 2009
As actividades compõem um conjunto rico e diversificado de projectos, que testemunham um trabalho sério e um
contínuo processo de crescimento do Centro. A notar, ao lado das publicações, o esforço relativo aos interessantes
bancos de dados, o aprimoramento da sua Revista e a preocupação regional, no âmbito português.
2. Parecer sobre a Actividade Científica prevista para 2010
As actividades de 2010 prosseguem na linha anterior, mantendo-se, portanto, o que foi dito. Entretanto, é importante
prestar atenção aos pontos levantados em 4, abaixo.
3. Parecer sobre o Orçamento previsto para o financiamento da Actividade Científica da Unidade para 2010
O orçamento parece equilibrado, os recursos bem aproveitados e de acordo com as necessidades, destacando-se que
cerca de metade dos fundos provém de outras fontes que não a FCT.
4. Sugestões da Comissão de Aconselhamento Científico quanto ao funcionamento e actividade científica do CEPESE
Levando em consideração o carácter pioneiro e extremamente meritório do CEPESE, a Comissão aconselha, entretanto,
atenção aos seguintes pontos:
a) melhor atenção à transversalidade entre as diversas actividades, o que poderia ampliar as suas
potencialidades internas e externas, e dar mais coerência temática;
b) maior atenção à difusão e transferência dos conhecimentos gerados. Sem detrimento da publicação das
interessantes obras em português, o empenho na publicação de artigos, em periódicos inclusive fora do
mundo ibérico, parece importante;
c) a internacionalização já conseguida deveria ir, além dos protocolos, por uma busca de esforços integrados
com outros centros de investigação no exterior, maior troca de investigadores e participação em projectos
comuns, financiados por agências externas. O tema da migração fornece um bom exemplo, podendo a
questão ser ampliada tanto à França como aos outros migrantes latinos no Brasil.
d) o CEPESE deveria reflectir sobre a tensão crescente entre acumulação e especialização de projectos. A criação
de linhas transversais mais claras e a passagem de supridor da oferta – inevitável se recebe financiamentos
externos – a indutor da procura, inclusive com os seus parceiros externos, é um desafio a ser contemplado.
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(Aspecto da reunião da Comissão de Aconselhamento Científico do CEPESE)

1.2.5. Secretariado Permanente
O CEPESE conta com um Secretariado Permanente, composto por sete elementos, que assegura o funcionamento
regular da Instituição e presta todo o apoio necessário aos nossos associados. A partir de Setembro de 2009, o
CEPESE passou a contar com um engenheiro informático a tempo inteiro, ao abrigo do Programa de Estágios
Profissionais do Instituto de Emprego e Formação Profissional.

1.3. Sócios Fundadores, Sócios Colectivos 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 projecto e contribuído, através do mecenato científico, para a concretização da
nossa missão.
Sócios fundadores
 Universidade do Porto
 Fundação Eng. António de Almeida

Sócios colectivos e patronato de honra
 Agência Abreu
 Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia
 Câmara Municipal do Porto
 Carnady – Comércio Internacional, Lda.
 CESPU – Cooperativa de Ensino Superior,
Politécnico e Universitário (novo sócio colectivo)
 Cordeiros Galeria
 Douro Azul
 ESCOM (novo sócio colectivo)

 ISLA – Instituto Superior de Línguas e Administração
 ISMT – Instituto Superior Miguel Torga (novo sócio
colectivo)
 ISVOUGA – Instituto Superior de Entre Douro e
Vouga (novo sócio colectivo)
 Mota-Engil SGPS
 Real Companhia Velha
 Universidade Lusíada do Porto
 Vicaima
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II. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS
2.1. Instalações
Em 2009, foram várias as intervenções realizadas no edifício do CEPESE, ao nível do melhoramento das suas
instalações:
 Procedeu-se à remodelação total das casas de banho, desde o equipamento sanitário às infra-estruturas de
águas e saneamento, incluindo as casas de banho e equipamento sanitário;
 A escadaria de acesso ao 1.º piso, que se encontrava bastante degradada, foi revestida a madeira e o
respectivo corrimão substituído;
 O pavimento foi parcialmente substituído, no rés-do-chão (hall de entrada) e no 1.º andar (hall e corredor de
acesso aos gabinetes de trabalho).

2.2. Renovação dos equipamentos
Material informático
Foram adquiridos três novos computadores para serviço do secretariado do
CEPESE, bem como um bastidor para acolher de forma mais conveniente o
servidor já existente, no qual foi integrado uma firewall para protecção da
rede interna do CEPESE; uma auto-loader para a realização de backups de
dados em tape (backups diários, semanais e mensais); uma ups para
protecção de picos de energia eléctrica e para assegurar o funcionamento do
servidor em caso de falha de energia; um switch de 1 gigabit com 24 portas,
que assegura o bom funcionamento em rede dos vários equipamentos
informáticos; e 3 discos internos de 300 GB para armazenamento e
transferência de dados.
Estão já encomendados dois novos servidores, um para as bases de
dados e outro para alojar as contas de correio electrónico do CEPESE.
Nova central telefónica
Encontra-se ainda encomendada uma central telefónica, bem como a
respectiva operadora e 5 telefones individuais, de forma a responder
às necessidades actuais do CEPESE em termos de telecomunicações.
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III. ACTIVIDADE CIENTÍFICA (2009)
"A investigação não se mede pelos esforços realizados,
mas pelos resultados obtidos."

3.1. Apoio à investigação
Deslocações ao estrangeiro e no País
O CEPESE apoiou as deslocações de investigadores ao estrangeiro, nomeadamente para a apresentação de
comunicações em seminários internacionais e reuniões científicas, na Europa e América, que se integram nos
projectos de investigação em curso. E continuou a suportar os custos com as deslocações dos seus investigadores
dentro do País, no âmbito da sua actividade científica.
Apoio a investigadores para a obtenção dos graus de mestrado e doutoramento
O CEPESE, como é prática desde sempre, continuou a apoiar científica e financeiramente os seus associados que se
encontram a preparar teses de mestrado e doutoramento, nomeadamente, através da aquisição de bibliografia,
orientação científica, e comparticipação em deslocações e noutras despesas directamente relacionadas com a sua
investigação.
Biblioteca e Centro de Documentação
A Biblioteca do CEPESE, que conta já com mais de 8 000 volumes, continuou a ser enriquecida com novas obras,
sendo dada aos sócios a possibilidade de sugerirem novas aquisições, enquadradas nos seus projectos de
investigação. Continuou-se a política de permutas com revistas científicas portuguesas e estrangeiras no âmbito das
Ciências Sociais. Todos os títulos que compõem a Biblioteca do CEPESE são pesquisáveis através da página do
CEPESE na Internet (incluindo os artigos das revistas científicas mais relevantes). Paralelamente à Biblioteca
funciona um Centro de Documentação, com CD-Roms, DVDs e outras fontes, também consultáveis.
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, foram seleccionados pelo CEPESE, através de um júri internacional, dois
investigadores doutorados, José Francisco Queiroz e Paula Cristina Cardona. Obtido o acordo da FCT, os dois
investigadores referidos iniciaram a sua actividade no CEPESE em Julho de 2009. O CEPESE passa assim a contar
com a colaboração de quatro investigadores doutorados, em regime de exclusividade, uma vez que, desde Fevereiro
de 2008, as investigadoras Maria Cristina Pimenta e Isilda Monteiro têm vindo a desenvolver a sua actividade no
Centro, ao abrigo do mesmo Programa.
Acolhimento de bolseiros de doutoramento e pós-doutoramento
Durante 2009, o CEPESE funcionou como unidade de acolhimento de vários bolseiros de investigação da FCT
(doutoramento e pós-doutoramento):

Doutoramento









Armando Borlido, orientado pelo prof. doutor Armando Carvalho Homem
Diogo Teixeira Ferreira, orientado pela prof. doutora Conceição Meireles
Catarina Miranda Basso Marques, orientada pela prof. doutora Fátima Ferreira
Carla Isabel Leão de Sá e Silva Coelho, orientada pela prof. doutora Teresa Rodrigues
Giovanni Battista Tedesco, orientado pela prof. doutora Lúcia Rosas
Joana Xavier Diogo, orientada pelo prof. doutor Joaquin Soria Torres
Lília Paula Teixeira Ribeiro, orientada pela prof. doutora Lúcia Rosas
Maria Alexandra da Silva Lage Dixo de Sousa, orientada pela prof. doutora Lúcia Rosas
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Maria Alexandra Martins Soares de Amorim, orientada pelo prof. doutor Horácio Bonifácio
Marcos António de Carvalho, orientado pela prof. doutora Conceição Meireles
Nuno Miguel Resende Jorge Mendes, orientado pela prof. doutora Lúcia Rosas
Paulo Jorge Azevedo Amorim, orientado pelo prof. doutor Fernando de Sousa
Poliana Monteiro Barreiro, orientada pelas prof. doutoras Paula Pinto Costa e Cristina Pimenta

Pós-Doutoramento





António Maria Falcão Pestana de Vasconcelos
Carla Sofia Queirós
José Francisco Queiroz
Marta Braga de Matos

Bolsas de Iniciação à Investigação
Após ter acolhido 16 bolseiros em 2008-2009, ao abrigo do programa de Bolsas de Iniciação à Investigação (BII)
promovido pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, o CEPESE abriu, no início do ano lectivo de 2009-2010,
concurso para a atribuição de mais 20 Bolsas, as quais se destinam a estudantes do ensino superior com bom
desempenho escolar, com o objectivo de estimular e desenvolver o sentido crítico, a criatividade e a sua autonomia
através da investigação, devendo os bolseiros, para tal, ser integrados em projectos de investigação orientados por
professores doutorados. As BII são integralmente suportadas pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, através do
reforço do financiamento plurianual. Estes bolseiros encontram-se já a desenvolver os seus projectos de investigação.
No dia 12 de Dezembro de 2009, teve lugar no Círculo Universitário do Porto a apresentação pública dos trabalhos
desenvolvidos pelos 16 Bolseiros de Integração na Investigação acolhidos pelo CEPESE no ano lectivo de 2008-2009.
Cada bolseiro teve oportunidade de apresentar os resultados da sua investigação, seguindo-se os comentários dos
respectivos orientadores e dos participantes nesta sessão.
Ao longo do ano transacto, efectuaram-se várias reuniões gerais em que foi abordada a metodologia do trabalho
científico para as ciências sociais.

(Sessão de apresentação dos trabalhos desenvolvidos pelos Bolseiros de Integração na Investigação)

Bolseiros de Integração na Investigação (2008-2009)
Anastasiya Nanivska
António Augusto Bondoso
César Alexandre Ferraz Guedes Alves
Eduardo Filipe Pinto Monteiro
Filipe Peixinho Mendes Ramos
Hugo Daniel da Silva Barreira
Hugo Leal Sant´Anna Gandra
Isabel da Conceição Ribeiro Soares Bastos

Ivo Filipe Oliveira Nogueira
Michael Paulo de Ceita Guilherme Miguel
Nuno Alberto Gomes Moreira da Silva
Nuno Gonçalo Mano de Sá Ribeiro
Paula Daniela de Sousa Teixeira
Paulo Jackson de Ceita Guilherme Miguel
Pedro Miguel Sequeira Leitão
Raquel Sofia Rodrigues Marques
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Bolseiros de Integração na Investigação (2009-2010)
Ana Cristina Ferreira Dias
António Serafim Torres Brito
Cristina Maria Correia Nogueira
Daniela Bárbara de Sousa Ferreira
Daniela Sofia Gomes da Silva
Diogo Filipe Salvado Rodrigues
Diogo Nuno Machado Pinto Faria
Filipe Alexandre Gomes Ferreira
Inês Filipe Cerqueira Basto Carvalho
Joana Miguel da Costa Moreira
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Joana Paula Marques da Silva Neto
Jorge Filipe Piteira Martins
Lígia Manuela da Silva Brandão
Liliana Patrícia Vasconcelos Pinto
Maria Manuela Baptista
Mário Jorge de Melo Ribeiro
Patrícia Abreu dos Santos Oliveira
Ricardo Jorge Rego Neves
Tânia Andreia Martins Frade
Teresa Campos dos Santos

Programa de Estágios Profissionais
Ao abrigo do Programa de Estágios Profissionais do Instituto de Emprego e Formação Profissional, e a exemplo do
que tem sido feito nos últimos anos, o CEPESE acolhe, desde Agosto de 2009, dois jovens licenciados, Susana
Oliveira (licenciada e mestranda em Relações Internacionais) e Nuno Matias (licenciado e mestrando em Engenharia
Informática). Deste programa resultou já a contratação, a tempo integral, de dois colaboradores do CEPESE, Ricardo
Rocha e Bruno Rodrigues.
Semana da Ciência e da Tecnologia 2009
Entre os dias 21 e 27 de Novembro, 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 pequenos
grupos de alunos universitários, numa acção que visou dar a conhecer a actividade
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 a todos os alunos publicações editadas por este Centro.
Estágios de doutoramento e pós-doc de alunos estrangeiros
O CEPESE acolheu, em 2009, o doutorando italiano Giovanni Battista Tedesco, que se encontra a investigar o
arquitecto Nicolau Nasoni, no âmbito do seu doutoramento em História da Arte, orientado pelo professor Jaime
Ferreira-Alves e Lúcia Rosas, investigadores do CEPESE. Por outro lado, o CEPESE acolhe, desde 2008, um jovem
investigador espanhol, Pablo Otero Maseda, que desenvolve o seu pós-doutoramento na Faculdade de Letras da
Universidade do Porto, na área da História Medieval, nomeadamente no estudo das relações entre a nobreza do
Norte de Portugal e da Galiza, orientado pelo professor Sotto Mayor Pizarro, investigador do CEPESE.
Está em curso, ao presente, o pedido da Universidade de Valladolid no sentido de o CEPESE receber investigadores
daquela Universidade, encontrando-se em fase de assinatura um protocolo de colaboração entre a Universidade de
Valhadolid e a Universidade do Porto, com tal objectivo.
Conferência Anual do CEPESE
No dia 28 de Novembro de 2009, teve lugar no auditório da
Biblioteca da Universidade Lusíada do Porto, a Conferência
Anual do CEPESE, que reuniu a maior parte dos
investigadores do Centro, bem como os membros da
Comissão de Aconselhamento Científico.
Espaço privilegiado de reflexão conjunta, o Coordenador da
Unidade e os coordenadores dos diversos Grupos de
Investigação do CEPESE tiveram oportunidade de apresentar
os resultados da investigação feita ao longo dos meses
anteriores, bem como a actividade científica que pretendem
desenvolver futuramente. Aproveitou-se ainda a ocasião
para transmitir uma série de recomendações aos associados do CEPESE, no sentido de melhorar o bom
funcionamento do Centro, havendo ainda lugar a debate com os elementos da Comissão de Aconselhamento
Científico, os quais apresentaram o seu parecer, como já referimos.
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3.2. Projectos de Investigação
Em 2009, o CEPESE concluiu um projecto de investigação, iniciou onze novos projectos e continuou oito projectos
vindos de anos anteriores.

3.2.1. Projectos concluídos
História dos Presidentes da Câmara Municipal do Porto (1822-2009)
Projecto do CEPESE que visava traçar as biografias dos presidentes da Câmara Municipal do Porto entre 1822 e
2009, detectar a sua acção à frente do Município e apresentar a evolução do quadro legislativo relativo ao poder
local no Portugal Contemporâneo, e no âmbito do qual os diferentes Presidentes da Câmara do Porto exerceram as
suas funções. Este Projecto, coordenado por Fernando de Sousa, foi apoiado pela Câmara Municipal do Porto, e
terminou em 2009, com a publicação de uma obra em dois volumes e uma exposição nos Paços do Concelho do
Porto alusiva a este tema.

3.2.2. Projectos novos ou em curso
A Economia da Corrupção em Portugal
Projecto de investigação coordenado por Cristina de Abreu, no âmbito da parceria CEPESE / Polícia Judiciária. Tratase de um projecto interdisciplinar, cujos membros da equipa de investigação provêm de diferentes áreas científicas –
Economia, Direito, História, Administração Pública, Sociologia e Investigação Criminal – com o objectivo de analisar
o fenómeno da economia da corrupção na sociedade portuguesa contemporânea. O projecto visa, como objectivo
último, a criação de um modelo ecléctico, incorporando variáveis económicas, jurídico-legais, sociológicas e
políticas, a partir de uma hipótese de trabalho: a corrupção, enquanto fenómeno endémico à sociedade portuguesa,
tenderá a auto-perpetuar-se, emergindo simultaneamente como variável endógena e exógena num contexto
sistémico de análise?

As Relações Políticas, Diplomáticas e Económicas de Portugal com a Rússia (1779-1834)
Este projecto, coordenado por Fernando de Sousa e 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), um período durante
o 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 projecto, que terminará em 2011, encontra-se em publicação 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 está em preparação a obra A Rússia, Portugal e a Real Companhia Velha (17561834). Pretende-se ainda organizar um Seminário Internacional sobre as relações Portugal-Rússia na viragem do
século XVIII para o século XIX.

História da Agência Abreu (1840-2010)
Projecto coordenado por Fernando de Sousa e apoiado pela Agência Abreu, com o objectivo de produzir a história
daquela que é a mais antiga agência de viagens de Portugal. Pretende-se com este trabalho estabelecer as origens
da referida Empresa, fazer uma recolha exaustiva de documentos relevantes sobre a actividade da Agência Abreu,
nas suas diversas vertentes (lojas, emissão de vistos, navegação, aviação, comboios, hotelaria, etc.), como por
exemplo carimbos, registos de embarque, registos notariais, contratos, bilhetes, itinerários, anúncios em jornais e
cartazes. Com base nestes e noutros elementos, será redigida a história da Agência Abreu, enquadrada na história
da emigração portuguesa para o Brasil, mas também do desenvolvimento do turismo de lazer e das viagens de
negócios. O trabalho resultante deste projecto será uma dos marcos centrais das comemorações dos 170 anos da
Empresa, a celebrar em 2010-2011, data em que este Projecto termina.
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Valores e sua Influência no Consumo de Moda
O projecto “Valores e sua influência no consumo de moda”, coordenado por Isabel Cantista, pretende investigar as
repercussões dos valores e das mentalidades no consumo de moda, numa perspectiva europeia, procurando ainda
estabelecer uma análise comparativa entre os países do mundo ocidental e os BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China).

Nobreza Medieval Hispânica: séculos VIII-XVI
Este Projecto, coordenado por Sotto Mayor Pizarro, visa a elaboração de um banco de dados que permita conhecer
as relações entre o Norte de Portugal e a Galiza a partir dos respectivos grupos nobiliárquicos, durante a Idade
Média (sécs. VIII-XVI). O banco de dados terá três vertentes: fontes publicadas; bibliografia; e catálogo
prosopográfico e genealógico. No âmbito deste projecto, iniciado em 2008 e que terá uma primeira fase de três
anos, será organizado um congresso internacional sobre "A Nobreza Medieval Hispânica", com a publicação das
respectivas actas e de um Dicionário Biográfico da Nobreza Galego-Portuguesa Medieval.

Identidade Ibérica: o Caso de Portugal na Época Medieval e Moderna
Este Projecto, coordenado por Paula Pinto Costa, cuja conclusão se prevê para 2010, apresenta-se na sequência do
trabalho elaborado anteriormente sobre o mesmo tema, tendo por base a sistematização e análise de alguns textos
cronísticos portugueses, e está a ser desenvolvido ao abrigo do convénio entre Portugal (Fundação para a Ciência e
a Tecnologia) e Itália (Consiglio Nazionale delle Ricerche).

A emigração de Portugal para o Brasil. Dinâmicas Demográficas e Discurso Político
Trata-se de um Projecto de Investigação que irá dar continuidade ao Projecto A Emigração do Norte de Portugal
para o Brasil, que uma equipa do CEPESE, coordenada por Fernando de Sousa, em conjunto com dezenas de
investigadores portugueses e brasileiros, tem vindo a desenvolver nos últimos anos, e cujos objectivos passam pela
construção de uma base de dados que integrará os registos individuais dos emigrantes portugueses para o Brasil, e
que conta já com mais de 300 mil registos individuais, complementada com a legislação portuguesa e brasileira
relativa à emigração/imigração entre 1835 e 1947; os arquivos e fundos documentais existentes em Portugal e no
Brasil, relativos à emigração portuguesa para este país; os estudos que forem desenvolvidos no âmbito deste tema,
em formato digital; e um inventário exaustivo das fontes e bibliografia para o estudo da emigração.

Comendas das Ordens Militares: Perfil Nacional e Inserção Internacional
O objectivo deste Projecto, financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia e coordenado por Luís Adão da
Fonseca, é estudar as comendas das Ordens Militares, nomeadamente, as Comendas de Noudar, da Ordem de Avis,
e de Vera Cruz de Marmelar, da Ordem do Hospital, no contexto nacional e internacional, enfatizando a sua
concepção de fronteira e de projecção em diferentes espaços políticos.

Século XXI – Uma Nova Era Energética? Energia e Ambiente como Vectores de Transformação das Relações
Internacionais no Século XXI
Este novo Projecto, apoiado pelo Ministério da Defesa Nacional, coordenado por Teresa Rodrigues, pretende
caracterizar as possíveis evoluções distintas da envolvente geoeconómica e geopolítica nas regiões potencialmente
fornecedoras de petróleo e gás natural a Portugal, no horizonte temporal até 2025; avaliar as questões de
segurança de abastecimento energético de Portugal tendo em conta os principais riscos decorrentes do ponto
anterior; e proceder a um exercício de cenarização sobre possíveis estratégias de segurança energética nacional sob
três ângulos: países fornecedores, alianças empresariais e opções tecnológicas.

Emigração Portuguesa e Italiana para o Brasil nos séculos XIX e XX. Aspectos Demográficos e Sociais
Este Projecto, coordenado por Fernando de Sousa, resulta do convénio entre a Fundação para a Ciência e a
Tecnologia e o Consiglio Nazionale delle Ricerche, contando com a colaboração de investigadores do Istituto di
Richerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali, e tem por objectivo estabelecer uma análise comparativa dos
contingentes migratórios e da legislação relativa a este tema produzida em cada país, entre 1876 e 1974.
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Artistas e Artífices no Mundo de Expressão Portuguesa (séculos XVI a XIX)
Na sequência do Projecto 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 actividade no Norte de Portugal, este novo Projecto, coordenado por
Natália Marinho Ferreira-Alves, propõe-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.

A Santa Casa da Misericórdia de Vila Real. História e Património
Este novo Projecto, coordenado por Joaquim Jaime Ferreira-Alves e Fernando de Sousa, pretende dar a conhecer o
relevante papel que a Misericórdia de Vila Real tem desempenhado desde a sua fundação em 1528, no plano social
e humanitário, e chamar a atenção para o seu importante património histórico, documental e artístico, no contexto
mais vasto da importância que as Misericórdias tiveram aos mais diversos níveis, no plano nacional e no mundo de
expressão portuguesa.

Os Presidentes do Parlamento Português (1821-2013)
Este Projecto, coordenado por Fernando de Sousa e Conceição Meireles Pereira, a decorrer na linha de investigação
dedicada à história política e institucional do Portugal Contemporâneo, tem como principal objectivo o estudo
biográfico dos indivíduos que presidiram às diversas câmaras do Parlamento português, desde a institucionalização
do regime parlamentar em Portugal, em 1821, até à actualidade, dando a conhecer a sua actividade política mais
relevante, e textos que ajudem a compreender as grandes questões que foram debatidas no Parlamento Português,
nas legislaturas em que exerceram tais funções.

Os Paços do Concelho do Porto (1820-2010)
Este Projecto, coordenado por Joaquim Jaime Ferreira-Alves, resulta do protocolo estabelecido entre o CEPESE e a
Câmara Municipal do Porto, e visa apresentar a história dos vários edifícios que serviram como Paços do Concelho
do Porto, desde a instauração do Liberalismo em Portugal, em 1820, até ao presente, as razões que explicam a sua
construção e localização, a sua caracterização arquitectónica e artística, e a análise dos acontecimentos históricos
que tiveram os Paços do Concelho do Porto como palco privilegiado.

Liderança Feminina na Administração Pública Local
Este projecto visa compreender o papel e a importância das mulheres na administração pública local, como as
Câmaras Municipais, no âmbito de políticas sociais municipais orientadas para a cidadania e igualdade de género.
Este Projecto, coordenado por Alcina Martins, será realizado através de parcerias com a Associação Nacional de
Municípios, a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género e o Governo Civil de Coimbra. Numa segunda
etapa deste projecto, a análise comparativa entre Portugal e países da CPLP será um objectivo importante.

Pobreza e Envelhecimento: avaliação do pagamento do Complemento Solidário para Idosos a partir de uma
perspectiva de género
Este projecto centra-se numa parte importante e economicamente vulnerável da população idosa em Portugal, a
partir de uma perspectiva de género e da disponibilização do apoio designado Complemento Solidário para Idosos.
Dada a realidade social deste sector da população, era expectável que esta medida apresentasse uma elevada taxa
de execução, mas os dados recolhidos mostram, que esta é inferior a 50%. Este projecto, coordenado por Fernanda
Bento Daniel, procura perceber porque é que, em face deste contexto social, este instrumento de solidariedade é tão
subutilizado.

Sociedade portuguesa e doenças do envelhecimento: o Projecto Alzheimer
O objectivo deste projecto é contribuir para o desenvolvimento de um Plano Nacional de Alzheimer que ainda está
em falta em Portugal. Tal plano exige a prossecução de uma investigação científica no contexto da realidade da
sociedade portuguesa a partir do ponto de vista das políticas sociais, custos económicos, acesso a medicamentos,
diversidade de terapias, apoio psicológico de prestadores de cuidados, intervenção precoce, mudança cultural e
relações entre os direitos da saúde e da informação democrática para a saúde.
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3.2.3. Projectos em parceria com outras Instituições
AZULEJAR – Conservação de Revestimentos Azulejares em Fachadas
A existência de uma tradição nacional no que se refere à utilização de azulejos para acabamento de exteriores está
patente no número de edifícios que apresentam este material. Este Projecto, coordenado por Ana Velosa, visa a
caracterização de elementos de fachada de diferentes edifícios a necessitarem de acções de conservação,
envolvendo o seu contexto histórico, tendo em atenção os procedimentos de produção, a sua composição e os
factores de degradação dos azulejos. Este Projecto, dirigido pela Universidade de Aveiro e que o CEPESE desenvolve
enquanto entidade participante, procura também caracterizar as acções de conservação já postas em prática,
verificando o seu impacto, quer nos azulejos, quer no próprio edifício.

LANDYN – Alterações de Uso e Ocupação do Solo em Portugal Continental: Caracterização, Forças Motrizes e
Cenários Futuros
Os objectivos deste Projecto, coordenado por Mário Caetano, passam por fornecer uma imagem fidedigna das
alterações de uso e ocupação do solo; identificar e compreender as principais forças motrizes dessas alterações e
construir os principais cenários dessas alterações até 2040; e usar essa informação para o estudo da procura de
energia e das emissões e remoções de gases com efeito de estufa. Trata-se de um Projecto liderado pelo Instituto
Geográfico Português, de que o CEPESE é entidade participante.

3.3. Seminários internacionais
Escrita e Poder: As Chancelarias Peninsulares (séculos XIV-XV)
(Porto, 15 e 16 de Janeiro de 2009)
Este Seminário reuniu especialistas portugueses e espanhóis, e teve como principais objectivos
a apresentação dos resultados da investigação efectuada por este grupo, no domínio das
chancelarias existentes em Portugal e Espanha entre os séculos XIV e XV, a comparação de
experiências entre investigadores que trabalham sobre chancelarias na Península Ibérica e o
debate de questões e problemas levantados no decurso das investigações.

Ambiente, População e Sociedade
(Viana do Castelo, 20 e 21 de Março de 2009)
O presente Seminário visou contribuir para a divulgação do CEPESE, das suas acções e
projectos e, acima de tudo, constituir-se num fórum pluridisciplinar das interacções de estudo e
conhecimento entre Ambiente, População e Sociedade. O evento decorreu no auditório
principal da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Viana do Castelo
e contou com a participação de largas dezenas de docentes e alunos da referida Escola.

A Economia da Corrupção nas Sociedades Desenvolvidas Contemporâneas
(Porto, 26-27 de Março de 2009)
Este Seminário, que decorreu na Fundação Eng. António de Almeida, obedecendo à temática
geral da corrupção nas sociedades desenvolvidas, pretendeu criar um fórum de discussão entre
académicos, promotores públicos, juízes e investigadores criminais de diversos países
desenvolvidos, tais como Alemanha, Itália, Inglaterra, Espanha e Estados Unidos da América, o
que permitiu estabelecer análises comparativas de âmbito interdisciplinar relativamente às
causas, dinâmicas intrínsecas, consequências, políticas anti-corrupção e o seu impacto, bem
como apontar possíveis reformas tendentes a combater este fenómeno.
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Cultura e Identidade Nacional. Entre o Discurso e a Prática
(Lisboa, 16 e 17 de Abril de 2009)
A cultura e a identidade nacionais impuseram-se, desde há muito, como temas de
reflexão privilegiados no âmbito da universidade. A pós-modernidade não se limitou
a abordar as identidades, revelando o seu carácter multidimensional, também
destacou os contextos profundamente problemáticos e contraditórios em que a
construção e a representação identitárias ocorrem. Este Seminário, que decorreu na
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, propôs o
debate sobre a matéria a partir do contributo de várias áreas disciplinares.
Reportando-se, temporalmente, ao século XX e ao início do novo milénio, em que
os desafios se intensificaram pela abertura das novas formas de lealdade para além da nacional, abordaram-se
aspectos relativos à construção da identidade nacional e à relação com o Estado e com a Europa. Exploraram-se
ainda os espaços de construção da identidade e algumas estratégias de representação da mesma.

Entre Mares, o Brasil dos Portugueses
(Belém, 21 a 26 de Setembro de 2009)
Este Seminário foi o quinto da série de Seminários Internacionais sobre Emigração Portuguesas para o Brasil que
têm vindo a ser organizados pelo CEPESE desde 2005, com a participação de outras instituições portuguesas e
brasileiras. O Seminário "Entre Mares: o Brasil dos Portugueses", organizado em colaboração com o Instituto de
Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal do Pará e com o
Centro de Memória da Amazónia, teve como um dos seus principais
objectivos a ampliação e o fortalecimento da rede de pesquisadores
especialistas na temática da migração envolvendo Portugal-Brasil. Levar
este Seminário a Belém foi uma tentativa de divulgar os trabalhos já
existentes, mas também, estimular novos estudos sobre a presença
portuguesa na Amazónia, estreitando o envolvimento de pesquisadores
locais na rede de especialistas portugueses e brasileiros que têm vindo a
participar neste Projecto.

A Encomenda. O Artista. A Obra
(Bragança, 15 a 17 de Outubro de 2009)
O IV Seminário Luso-Brasileiro sobre História da Arte, no âmbito do Projecto de
Investigação "Artistas e Artífices no Mundo de Expressão Portuguesa", decorreu
em Bragança, reunindo para o efeito 35 especialistas portugueses, brasileiros e
espanhóis de 11 universidades, incluindo 25 investigadores do CEPESE, que tiveram
oportunidade de debater questões de grande importância para a historiografia da
arte do mundo português numa das regiões do Norte de Portugal que, pela sua
riqueza patrimonial, merece o reconhecimento que lhe é devido pela comunidade
científica.

Migrações Ibéricas: Memória e Processo de Desenvolvimento
(León, 11-12 de Novembro de 2009)
A análise das migrações internacionais realça diversos traços comuns aos movimentos migratórios em Portugal e
Espanha, no que respeita à sua natureza e evolução, aos seus destinos e reflexos nas sociedades de origem, e nos
países de destino onde residem comunidades de nacionais oriundas destes países. Assim acontece no continente
sul-americano e na Europa, destinos preferenciais da emigração externa da Península Ibérica. Nas últimas décadas,
porém, com a alteração dos fluxos migratórios internacionais, os países ibéricos têm vindo a destacar-se como pólos
de atracção para emigrantes de diferentes países. Este I Seminário luso-espanhol "Migrações Ibéricas: Memória e
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Processo de Desenvolvimento", da iniciativa do CEPESE, em colaboração com a
Universidade de León, reuniu cientistas sociais com diferentes formações
académicas e de diferentes nacionalidades, e destinou-se a promover a análise
actual das migrações ibéricas relacionadas com o processo histórico da sua
evolução e com a(s) situação(ões) geográfica(s) que identificam estas migrações
no seu contexto ibérico e transnacional (transoceânico e intra-europeu).

3.4. Publicações
Revista População e Sociedade
(direcção de Conceição Meireles Pereira)
Em 2009, foi publicado o n.º 17 da revista População e Sociedade, dedicado ao
tema "Relações Históricas Portugal-Espanha. Partilha e Fronteira". A revista do
CEPESE integra o European Reference Index for the Humanities (History), uma
iniciativa conjunta da European Science Foundation e da HERA – Humanities in
the European Research Area, que pretende identificar a excelência na
investigação desenvolvida na Europa no quadro das ciências humanas e que
inclui apenas dezasseis revistas portuguesas na área da História. A partir de 2009,
todos os números da revista passaram a estar disponíveis, em formato digital, na
página do CEPESE na Internet (cepese.up.pt/pt/publicacoes.php?IDNivel=67).

Os Presidentes da Câmara Municipal do Porto (1822-2009)
(coordenação Fernando de Sousa)
Esta obra teve como objectivo traçar as biografias dos Presidentes da Câmara Municipal
do Porto entre 1822-2009, precedidas do enquadramento legislativo das suas funções e
atribuições, procurando responder às seguintes questões: quem são; qual a sua
naturalidade; qual a área socioprofissional de recrutamento; qual a sua idade à tomada
de posse; qual o tempo do seu mandato; qual a acção ou o papel político que
desempenharam no exercício dos seus mandatos; que outros cargos políticos, além de
Presidentes da Câmara Municipal do Porto, exerceram; que publicações nos deixaram?
Foram apresentados os elementos de identificação e principais traços da vida cívica e
política de cada Presidente, as principais obras publicadas, informações relativas à
actividade de cada Presidente à frente da Câmara do Porto, e ainda pequenos textos
relativos a cada Presidente ou à Câmara a que presidiu, que ajudam a caracterizar o
mandato e a exemplificar as acções e preocupações do Presidente e da sua Câmara.

A Comunidade Lusíada em Joanesburgo
(Paulo Bessa)
O presente trabalho visou proporcionar uma compreensão mais aprofundada do percurso da comunidade
portuguesa radicada na África do Sul, a partir de uma análise que incidiu na região metropolitana de Joanesburgo,
onde se situa o seu núcleo primordial. Através de uma descrição exaustiva das múltiplas facetas do perfil
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comunitário, segundo uma perspectiva diacrónica, procurou-se determinar como
se processou a adaptação dos portugueses e seus descendentes à realidade
política, económica, social e cultural sul-africana, durante o apartheid e após a
democratização. Concedeu-se uma atenção particular à forma como a
comunidade, enquanto minoria etno-racial, manteve a sua coesão identitária e se
inseriu na lógica de grupos subjacente à sociedade sul-africana.

Migrações e Desenvolvimento
(Ortelinda Barros Gonçalves)
A fim de contribuir para o estudo do desenvolvimento rural e das questões da preservação
do património humano e natural de zonas desertificadas do interior do país, afectadas, de
forma significativa, por migrações internacionais, a autora deste trabalho, Ortelinda Barros
Gonçalves, aplicou o tema Migrações e Desenvolvimento ao concelho de Boticas, na Região
Barrosã. A escolha da problemática justifica-se pela actualidade e pela articulação que tem
com os estudos de natureza regional mais ampla. Partiu-se do princípio de que o concelho
de Boticas é um espaço rural que carece de desenvolvimento, assumindo-se a dinâmica
emigração/regresso como agente do mesmo. Atendendo a que toda a investigação científica constitui resposta a
questões, procurou-se saber quais as implicações da dinâmica da emigração/regresso no desenvolvimento do
território em estudo.

A Emigração Portuguesa para o Brasil e as Origens da Agência Abreu (1840)
(Fernando de Sousa)
As origens da Agência Abreu, a mais antiga agência de viagens portuguesa e uma
das mais antigas do mundo, encontram-se ligadas à emigração portuguesa para o
Brasil: o seu fundador foi emigrante no Brasil, onde amealhou o dinheiro necessário
para se instalar como empresário, no Porto; e o volume de negócios mais significativo
da Agência Abreu, até à II Guerra Mundial, teve a ver com a emigração do Norte de
Portugal para o Brasil. Neste trabalho de investigação, procedemos, em primeiro
lugar, à caracterização sumária da emigração portuguesa para o Brasil entre 18351843 e ao enquadramento jurídico deste fenómeno por parte do Estado português,
apresentando ainda os resultados do inquérito parlamentar de 1843 à emigração, até
ao momento inédito. Na segunda parte, abordaram-se as origens da Agência Abreu, centradas no seu fundador,
Bernardo Luís Vieira de Abreu. Seguem-se as fontes históricas que dizem respeito à emigração portuguesa no
período considerado, excertos dos debates parlamentares sobre tal questão, e as fontes recolhidas até ao momento
sobre Bernardo Luís Vieira de Abreu e sua família. A obra termina com uma cronologia de Bernardo Luís Vieira de
Abreu e da emigração portuguesa para o Brasil e um índice analítico.

Os Franciscanos no Mundo Português. Artistas e Obras
(coordenação Natália Marinho Ferreira-Alves)
Este volume, inserido nas linhas programáticas do Grupo de Investigação do CEPESE,
"Arte e Património Cultural do Norte de Portugal" é o resultado de uma reflexão
conjunta entre historiadores da arte brasileiros e portugueses. Os trabalhos aqui
apresentados prestam um contributo significativo para o conhecimento dos conventos
franciscanos enquanto centros produtores de arte, quer em Portugal, quer no Brasil.
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Nas Duas Margens. Os Portugueses no Brasil
(coordenação Fernando de Sousa / Ismênia Martins / Izilda Matos)
Este trabalho reúne mais de trinta textos, da autoria de especialistas portugueses,
brasileiros e espanhóis que se têm centrado, nas suas investigações, sobre o complexo
fenómeno da emigração/imigração para o Brasil, através do levantamento e análise
dos fundos documentais disponíveis num e no outro lado do Oceano. Os textos agora
publicados, no seu conjunto, suscitam novos dados e achegas sobre a questão da
emigração/imigração para o Brasil, contribuindo, desta forma, para o alargamento do
seu conhecimento nas suas múltiplas vertentes. Desde a identificação das fontes à
análise quantitativa e qualitativa da informação até à apresentação das bases de
dados já existentes e/ou a criar, eis alguns dos temas tratados nesta obra.

Moncorvo. Da Tradição à Modernidade
(coordenação Fernando de Sousa)
Este trabalho pretende dar um contributo para um melhor conhecimento da história
de Moncorvo e reflectir quanto à definição de um projecto de afirmação cultural deste
Município no contexto de Trás-os-Montes e mesmo a nível nacional, que tivesse em
conta as potencialidades, autenticidade, e identidade do velho burgo. Com tal
objectivo, historiadores de arte, do património industrial e da história contemporânea,
professores universitários ligados ao estudo do minério do ferro, especialistas do
desenvolvimento regional, nacionais e estrangeiros, e um empresário ligado ao
mundo da arte expõem nestas páginas as suas ideias e estudos quanto a estas
matérias. É ainda apresentada a Memória do estado da Agricultura da Comarca de
Moncorvo, por José António de Sá, documento inédito que ajuda a caracterizar o
mundo rural de Portugal em finais de Setecentos.

História da População Portuguesa
(coordenação Teresa Rodrigues)
Este livro tem como objectivo constituir uma referência para aqueles que,
independentemente do seu campo de estudo, necessitam de informação específica
sobre a evolução da população portuguesa, de forma acessível e sintetizada. Este
trabalho pretende assim contribuir para um melhor conhecimento das grandes
tendências que definem a história da população portuguesa, através de uma
abordagem integradora que utiliza informação quantitativa em conjunto com aspectos
políticos, económicos e sociais.

Comendas das Ordens Militares na Idade Média
Militarium Ordinum Analecta, n.º 11
Este livro pretende dar uma perspectiva mais aprofundada das Ordens Militares,
destacando o enquadramento e os aspectos metodológicos da investigação das comendas
das referidas instituições, nas épocas medieval e moderna. De referir que esta obra, que
integra a colecção do CEPESE Militarium Ordinum Analecta (Fontes para o Estudo das
Ordens Religioso-Militares), conta com a colaboração de investigadores portugueses,
italianos e espanhóis, o que lhe permite estabelecer uma dimensão comparativa com os
países da Europa do Sul.
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Ibéria: Quatrocentos / Quinhentos
(coord. Armando Carvalho Homem / José Augusto Pizarro / Paula Pinto Costa)
Esta obra constitui uma homenagem a Luís Adão da Fonseca, professor catedrático de
História Medieval da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, investigador e
presidente do Conselho Científico do CEPESE. Para além da apresentação dos dados
biográficos e bibliográficos relativos a Luís Adão da Fonseca, o volume inclui uma série
de estudos no âmbito das problemáticas a que o homenageado se dedicou, como
historiador e como professor, tais como as relações entre Portugal, Castela e Aragão, a
articulação entre o mundo mediterrânico e o mundo atlântico, as ordens militares e a
historiografia.

Crescer e Envelhecer. Constrangimentos e Oportunidades do Envelhecimento Demográfico
(J. Manuel Nazareth)
Nesta obra, o seu autor apresenta a evolução do envelhecimento demográfico em Portugal,
até aos nossos dias, inserida no contexto europeu e mundial, e expõe a prospectiva deste
fenómeno, em ordem a identificar os constrangimentos, desafios e oportunidades que se
colocam ao nosso País, com o fim da terceira idade e a irreversível emergência de uma
política global da idade.

Demografia. A Ciência da População
(J. Manuel Nazareth)
Esta obra, que conheceu a sua terceira edição em 2009, dá continuidade ao projecto
de investigação sobre a dinâmica das populações humanas, iniciado nos anos de 1970,
sistematizando os conhecimentos adquiridos no estudo dos fenómenos que, sendo
biológicos na origem, sofrem profundas modificações quando inseridas na sociedade e
no ambiente mais vasto que as rodeia.

3.5. Protocolos
Ao longo do ano de 2009, foram celebrados três protocolos que ajudaram a reforçar a internacionalização da
actividade científica do CEPESE.
Universidade de Buenos Aires
O protocolo de cooperação com a Universidade de Buenos Aires resulta da integração do
CEPESE no Grupo de Estudios de Historia de Brasil y Portugal (GEHBP), uma iniciativa da
Faculdade de Filosofia e Letras daquela Universidade, e visa promover o trabalho
conjunto entre as duas instiuições nas áreas da História, História Social e Cultural e
História da Arte luso-brasileira na Argentina e vice-versa.
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Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
O objecto deste protocolo é o desenvolvimento, pelo CEPESE e pelo Departamento de História da
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, de actividades conjuntas de investigação,
debates, seminários e intercâmbio de investigadores, particularmente no âmbito da História das
Migrações – emigração Portugal-Brasil nos séculos XIX e XX, e emigração Brasil-Portugal no
século XX – e da História da Arte.

Universidade de Santiago de Compostela
Este protocolo de colaboração visa a execução de projectos e programas de
investigação e desenvolvimento entre institutos e centros de investigação da
Universidade de Santiago de Compostela e o CEPESE, a cooperação em
programas de formação de pessoal investigador e técnico, a assessoria mútua em
questões relacionadas com a actividade das duas entidades, a organização e execução de
actividades comuns, o intercâmbio de investigadores e outras actividades de interesse
para ambas as partes.

3.6. Outras informações

Regulamento Interno do CEPESE
Considerando o rápido crescimento do CEPESE e da sua Unidade de Investigação, a necessidade de reforçar a
identidade, coesão e coerência interna do CEPESE e de promover uma cultura científica comum que lhe permita
garantir um lugar de relevo nos sistemas científicos nacional e internacional, tornou-se necessário estabelecer um
conjunto de procedimentos em ordem a desenvolver, credibilizar e apoiar a actividade científica dos nossos
investigadores, bem como estabelecer orientações de natureza financeira indispensáveis ao bom funcionamento do
Centro, em obediência ao Regulamento de Elegibilidade das Despesas da FCT.
Neste sentido, a Direcção do CEPESE, no respeito pelos seus Estatutos, aprovou um novo Regulamento Interno, que
se manteve em regime de experiência durante o ano de 2008, recebendo contributos dos investigadores, e que
passou a vigorar em 2009. Não podendo ser considerado um documento definitivo, em função dos resultados da
sua aplicação e dos regulamentos da FCT que entretanto forem sendo produzidos, o mesmo será revisto
anualmente, sempre que se justifique.
O Regulamento Interno do CEPESE encontra-se disponível no sítio do CEPESE na Internet.

CEPESE Digital
Encontra-se a decorrer o Projecto CEPESE Digital, que visa a criação de uma plataforma online, intuitiva e facilmente
acessível, com várias funcionalidades ao serviço dos seus associados, e que se prevê que venha a ser disponibilizada
no segundo semestre de 2010, tendo já sido adquirido todo o hardware e software necessário à sua construção
(servidores de email, Acrobat 9 Professional, SQL Server 2008, Microsoft Exchange Server, Windows Server 2008).
Uma das principais características desta nova plataforma será a disponibilização de um Centro de Documentação
Digital, que reunirá, em formato pdf, as nossas bases de dados e todas as publicações editadas pelo CEPESE,
permitindo a sua divulgação junto do público interessado.
O CEPESE Digital servirá igualmente de plataforma de comunicação entre os associados do CEPESE, e entre estes e
o exterior, permitindo-lhes apresentar os resultados da sua investigação (incluindo ficheiros áudio e vídeo), trocar
impressões com outros colegas ou disponibilizar contactos, entre muitas outras possibilidades.
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Principais características e funcionalidades do CEPESE Digital

Bases de
dados

Possibilidade de
criar e acrescentar
bases de dados
adicionais

Publicações

Bases de dados
dinâmicas (edição
de campos por
necessidades
específicas)

Live search

Pesquisa a
totalidade do
conteúdo do
portal
Pesquisa inteligente, sugestões
relacionadas com o
termo de pesquisa

Apresentação de
todos os trabalhos
publicados pelo
CEPESE
Disponibilização
parcial ou total
dos conteúdos em
PDF

Blog e
fórum

Áreas públicas e
privadas para
discussão e
informação
pessoal
Apresentação de
trabalhos de
investigação,
contactos
pessoais, debate

População
e
Sociedade

Todos os números
estão disponíveis
e podem ser
impressos

Possibilidade de
pesquisa por tema
ou expressão

Idiomas
Conteúdos
inicialmente em
português e inglês
Intenção de
acrescentar
conteúdos em
francês, espanhol
e italiano

Biblioteca

Indexado à
Bibliobase para
uma pesquisa
instantânea e
completa
Pesquisa por
autor, título ou
palavra

Outras
funções

Agenda,
calendário de
eventos, mapa do
site, galeria de
vídeos e imagens
Newsletter
mensal, com
notícias e
informações
várias

De entre as outras funcionalidades que estarão ao dispor dos utilizadores, gostaríamos de mencionar uma
ferramenta que permitirá uma construção intuitiva de bases de dados, adaptáveis às necessidades específicas de
cada Grupo de Investigação e dos projectos que vierem a ser executados.
Serão também disponibilizadas todas as informações relativas às actividades e funcionamento do CEPESE, tais como
um calendário de eventos, fichas de inscrição em seminários, documentos úteis (regulamentos, impressos, estatutos)
e informações várias.
Finalmente, agregado a este Projecto, o CEPESE passará a contar com um servidor dedicado ao correio electrónico,
que permitirá que cada associado disponha da sua própria conta de e-mail com domínio @cepese.pt, podendo-o
consultar em qualquer altura, através do novo Portal.
Recorde-se que o CEPESE dispõe já de importantes bases de dados, das quais destacamos:
 Artistas e Artistas do Norte de Portugal (cepese.up.pt/artistas_pesquisa.php)
 Emigração do Norte de Portugal para o Brasil (cepese.up.pt/pt/passaportes_pesquisa.php)
 Douro Virtual – Roteiros Histórico-culturais do Vale do Douro (www.duerovirtual.com/pt_index.asp)
 Espólio Fotográfico Português (www.espoliofotograficoportugues.pt)

Concurso de Projectos de Investigação Científica em todos os Domínios Científicos
Na sequência da abertura do concurso de Projectos de Investigação pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia,
em finais de 2009, os diversos Grupos de Investigação do CEPESE apresentaram as suas candidaturas, alguns dos
quais em parceria com outras Unidades de Investigação e instituições universitárias. Aguardamos ainda a decisão
final por parte daquela Instituição quanto à classificação das mesmas e eventual financiamento, razão pela qual não
constam neste Plano de Actividades.
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3.7. Produção científica do CEPESE em 2009, comparada com a dos anos anteriores
Artigos em revistas científicas
Grupos de Investigação
Relações Externas de Portugal
Economia, Sociedade e Política do Portugal Contemporâneo
Arte e Património Cultural de Portugal
População e Prospectiva
Estudos Medievais e do Renascimento
Total por Ano

2007
18
7
4
2
9
40

2008
23
15
27
7
10
82

2009
17
15
6
6
9
53

Total por GI
58
37
37
15
28
175

2008
45
16
30
6
38
135

2009
38
18
19
15
48
138

Total por GI
114
50
69
27
105
365

2008
65
31
47
31
25
199

2009
66
37
45
26
24
198

Total por GI
164
103
105
62
60
494

Livros, capítulos, artigos em actas e outras publicações
Grupos de Investigação
Relações Externas de Portugal
Economia, Sociedade e Política do Portugal Contemporâneo
Arte e Património Cultural de Portugal
População e Prospectiva
Estudos Medievais e do Renascimento
Total por Ano

2007
31
16
20
6
19
92

Participação em seminários e conferências com comunicação
Grupos de Investigação
Relações Externas de Portugal
Economia, Sociedade e Política do Portugal Contemporâneo
Arte e Património Cultural de Portugal
População e Prospectiva
Estudos Medievais e do Renascimento
Total por Ano

2007
33
35
13
5
11
97
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IV. PROGRAMA DE ACTIVIDADES CIENTÍFICAS PARA 2010

Não é por as coisas serem difíceis que não temos ousadia.
É por não termos ousadia que as coisas são difíceis.
(Séneca)

4.1. Principais actividades científicas a desenvolver pelos Grupos de Investigação
Nesta apresentação das actividades científicas previstas para 2010, não se descrevem os projectos de investigação
já em curso, isto é, que tiveram início em anos anteriores, uma vez que os mesmos se encontram descritos
anteriormente neste Relatório. Também não se indicam os projectos de investigação propostos para 2010, mas
ainda a aguardar decisão final por parte da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, e que, como tal, podem ou não
vir a ser aprovados e executados.
As actividades aqui referidas dizem apenas respeito àquelas pelas quais o CEPESE é responsável, ou seja, a nível dos
projectos que desenvolve, dos seminários que organiza e das obras que publica. A actividade científica a realizar pelos
nossos investigadores, a título individual (comunicações apresentadas em congressos ou seminários, conferências, ou
artigos publicados em revistas), apesar de apoiada financeiramente pelo CEPESE, não consta deste programa.

4.1.1. Grupo de Investigação “Economia, Sociedade e Política Portuguesa Contemporânea”
Actividades

Tipo

Os Presidentes do Parlamento Português (1821-2013)
A Economia da Corrupção em Portugal
Valores e sua Influência no Consumo de Moda
Os Paços do Concelho do Porto (1820-2010)
Liderança Feminina na Administração Pública Local
Pobreza e Envelhecimento: Avaliação do Pagamento do Complemento Solidário para
Idosos a Partir de uma Perspectiva de Género
Sociedade Portuguesa e Doenças do Envelhecimento: o Projecto Alzheimer
Valores e sua Influência no Consumo de Moda
Corrupção Política e Economia Institucional
A Economia da Corrupção nas Sociedades Desenvolvidas Contemporâneas
Moda global. Contextos Criativos e Inovativos
Casos Europeus de Marketing
Cultura e Identidade Nacional. Entre o Discurso e a Prática
A imprensa Republicana na Génese e Desenvolvimento de um Novo Espaço Público na Beira
Os Presidentes do Parlamento Português Durante a I República (1910-1926)
O Empresário Álvaro Pinho da Costa Leite

Projecto
Projecto
Projecto
Projecto
Projecto
Projecto
Projecto
Seminário
Seminário
Livro
Livro
Livro
Livro
Livro
Livro
Livro

Seminários previstos para 2010
Valores e sua influência no consumo de moda
(Porto, Setembro de 2010)
Este Seminário Internacional integra-se no projecto de investigação com o mesmo nome, e apresentará os
resultados da investigação já efectuada, nomeadamente, em termos das repercussões dos valores e das
mentalidades no consumo de moda, partindo de uma perspectiva europeia/ocidental, para depois incluir mercados
como o Brasil, Rússia, Índia e China.
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Corrupção Política e Economia Institucional
(Porto, Novembro de 2010)
No âmbito do Projecto A Economia da Corrupção em Portugal, este Seminário Internacional propõe-se analisar o
fenómeno da corrupção política através da abordagem e metodologia da Economia Institucional.

Publicações previstas para 2010
A Economia da Corrupção nas Sociedades Desenvolvidas Contemporâneas
(coordenação Cristina de Abreu)
No início do século XXI, a luta anti-corrupção tem vindo a ser eleita como uma prioridade nacional e europeia,
integrando as agendas políticas, como reacção a um fenómeno cuja crescente intensidade e complexidade ameaça
destruir as sociedades democráticas. Este livro tem como objectivo analisar a corrupção na perspectiva das ciências
económicas, quanto às causas, consequências e dinâmicas intrínsecas.

Moda Global. Contextos Criativos e Inovativos
(coordenação Isabel Cantista)
O fenómeno da moda é um dos mais globais no mundo dos negócios, resultado do cruzamento de expressões
culturais e sociais que ultrapassam fronteiras. A cadeia de produção não se restringe a um pequeno número de
países e a sua distribuição é assegurada por redes de retalho globais. Assim, a moda é um dos fenómenos sociais e
culturais com maior impacto na economia contemporânea. Este livro reúne contribuições de especialistas em
estudos da moda, nas suas diversas vertentes: história, psicologia, sociologia, design, comunicação, estratégia e
marketing.

Casos Europeus de Marketing
(Paula Rodrigues e Isabel Cantista)
Este livro apresenta estudos de caso de empresas europeias com uma dimensão internacional e que, através de
diferentes abordagens e em diferentes ramos de negócio, conseguiram atingir o principal objectivo de qualquer
empresa: a sua sustentabilidade. Esta é a única forma de um empresa conseguir cumprir os seus objectivos
económicos e sociais.

Cultura e Identidade Nacional. Entre o Discurso e a Prática
(Maria de Fátima Amante)
Este trabalho centra-se nas relações entre a cultura e a identidade nacional, numa perspectiva multidisciplinar, tais
como a construção da identidade nacional, a sua relação com o Estado e a Europa, o aparecimento recente de novas
formas de lealdade, estratégias de representação e novos espaços de construção identitária.

A Imprensa Republicana na Génese e Desenvolvimento de um Novo Espaço Público na Beira
(Regina Gouveia)
Esta obra explica o modo como os jornais desempenharam um papel fundamental no processo que conduziu à
implantação da República em Portugal, funcionando como umas das principais forças na génese e desenvolvimento
do republicanismo.

Os Presidentes do Parlamento Português Durante a I República (1910-1926)
(coordenação Fernando de Sousa)
Este primeiro volume do Projecto dedicado ao estudo dos Presidentes do Parlamento Português desde 1821 à
actualidade, inscreve-se nas comemorações do Centenário da República e propõe-se traçar as biografias dos
Presidentes da Câmara dos Deputados, do Senado e do Congresso da República, isto é, das três câmaras
parlamentares que vigoraram durante a Primeira República portuguesa (1910-1926), e chamar a atenção para as
questões mais debatidas ou polémicas que ocorreram durante o período, enquadradas nos respectivos mandatos.

O empresário Álvaro Pinho da Costa Leite
(Fernando de Sousa)
Trata-se da biografia deste empresário que, em cinquenta anos, construiu um dos maiores grupos económicos do
Norte de Portugal.
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4.1.2. Grupo de Investigação “População e Prospectiva”
Actividades
Século XXI – Uma Nova Era Energética? Energia e Ambiente como Vectores de
Transformação das Relações Internacionais no Século XXI
LANDYN – Alterações de Uso e Ocupação do Solo em Portugal Continental: Caracterização,
Forças Motrizes e Cenários Futuros
Dinâmicas Migratórias e Riscos de Segurança
Globalização e Ambiente
Riscos de Instabilidade no Magrebe e a Segurança Energética de Portugal
Demografia e Ecologia Humana: Contextos e Dinâmicas. Homenagem a J. Manuel Nazareth

Tipo
Projecto
Projecto
Seminário
Seminário
Livro
Livro

Seminários previstos para 2010
Dinâmicas Migratórias e Riscos de Segurança
Lisboa, Outubro de 2010
As migrações são uma das questões centrais da sociedade contemporânea, com repercussões ao nível social,
político, económico e cultural. Este Seminário centrar-se-á no fenómeno das migrações internacionais
contemporâneas e nos possíveis riscos que as mesmas podem representar em termos de segurança nacional e à
escala global.
Globalização e Ambiente
Lisboa, Outubro de 2010
Inserido no âmbito do protocolo entre o CEPESE e a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova
de Lisboa, este Seminário tem por objectivo debater os principais desafios que se colocam a Portugal no âmbito da
globalização, nomeadamente no plano da segurança energética e ambiental.

Publicações previstas para 2010
Riscos de Instabilidade no Magrebe e a Segurança Energética de Portugal
(Catarina Mendes Leal)
O presente trabalho propõe-se analisar e compreender, tanto quanto possível, se o Islão político, em expansão no
Magrebe, poderá tornar-se num factor de risco para a segurança energética de Portugal. O período em análise vai
desde meados dos anos de 1950, data em que Marrocos e Tunísia obtiveram a sua independência, até 2007.

Demografia e Ecologia Humana: Contextos e Dinâmicas. Homenagem a J. Manuel Nazareth
(coordenação Maria João Guardado Moreira)
Esta publicação será dedicada a Joaquim Manuel Nazareth, investigador e presidente da Assembleia Geral do
CEPESE, e um dos seus fundadores, e além de apresentar o seu percurso biográfico e bibliográfico, incluirá artigos
no âmbito dos temas a que este se dedicou, nomeadamente nas áreas de demografia, prospectiva, estudos da
população e ecologia humana.

4.1.3. Grupo de Investigação “Arte e Património Cultural no Norte de Portugal”
Actividades

Tipo

A Santa Casa da Misericórdia de Vila Real. História e Património
Artistas e Artífices no Mundo de Expressão Portuguesa (séculos XVI a XIX)
AZULEJAR – Conservação de Fachadas
A Misericórdia de Vila Real e as Misericórdias no Mundo de Expressão Portuguesa
João Baptista Ribeiro. 1790-1868
A Encomenda. O Artista. A Obra

Projecto
Projecto
Projecto
Seminário
Livro
Livro
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A Importância de Lamego na Difusão da Estética Retabular
O Mecenato das Confrarias nas Igrejas Matrizes do Vale do Lima nos Séculos XVII a XIX
Enciclopédia do Românico – Portugal
Artistas e Artífices na Ordem Terceira de São Francisco no Porto
Arte Barroca no Noroeste de Portugal
O Núcleo Franciscano no Porto. O Convento de São Francisco e a Venerável Ordem Terceira
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Livro
Livro
Livro
Livro
Livro
Livro

Seminários previstos para 2010
A Misericórdia de Vila Real e as Misericórdias no Mundo de Expressão Portuguesa
Vila Real, Setembro de 2010
Com este Seminário, pretende-se dar a conhecer o relevante papel que a Misericórdia de Vila Real tem
desempenhado desde a sua fundação, no plano social e humanitário, e chamar a atenção para o seu importante
património histórico, documental e artístico, no contexto mais vasto da importância que as Misericórdias tiveram
aos mais diversos níveis, no plano nacional e no mundo de expressão portuguesa.

Publicações previstas para 2010
João Baptista Ribeiro. 1790-1868
(António Mourato)
Este livro apresenta a vida e a obra de um homem que influenciou de forma determinante a esfera artística da
primeira metade do século XIX na cidade do Porto.

A Encomenda. O Artista. A Obra
(coord. Natália Marinho Ferreira-Alves)
Este volume aprofunda os trabalhos produzidos a partir do IV Seminário Luso-Brasileiro sobre História da Arte,
organizado pelo CEPESE em Bragança, no ano de 2009.

A Importância de Lamego na Difusão da Estética Retabular
(Carla Sofia Ferreira Queirós)
Trata-se de um inventário exaustivo de retábulos de madeira dos séculos XVII e XVIII existentes na diocese de
Lamego. Com este trabalho, torna-se possível identificar artistas e os seus locais de nascimento, bem como
conhecer as oficinas então existentes naquela diocese.

O Mecenato das Confrarias nas Igrejas Matrizes do Vale do Lima nos Séculos XVII a XIX
(Paula Cardona)
Esta obra analisa o fenómeno artístico das confrarias em Viana do Castelo durante os séculos XVII a XIX. Com este
trabalho, pretende-se analisar a complexa realidade das confrarias, particularmente no que diz respeito à sua
actividade de mecenato.

Enciclopédia do Românico – Portugal
(coordenação Lúcia Rosas)
Este volume resulta do protocolo estabelecido entre o CEPESE e a Fundación Santa Maria la Real (Centro de
Estudios del Románico, Aguilar de Campo – Espanha). Esta enciclopédia irá incluir toda a Península e é neste
contexto que será publicado o volume dedicado a Portugal.

Artistas e Artífices na Ordem Terceira de São Francisco no Porto
(Natália Marinho Ferreira-Alves/ Joaquim Jaime B. Ferreira-Alves)
Este trabalho apresenta um importante estudo relativo à Venerável Ordem Terceira de São Francisco do Porto.
Trata-se, fundamentalmente, de um inventário de artistas e artífices que trabalharam para aquela instituição,
realizado a partir da pesquisa sistemática do seu arquivo privado.
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Arte Barroca no Noroeste de Portugal
(Paula Cristina Machado Cardona / Manuel Joaquim Moreira da Rocha)
Pretende-se, com este livro, apresentar os melhores exemplos do barroco no noroeste de Portugal, sendo ao mesmo
tempo um bom inventário dos mais importantes artistas que trabalharam naquela região, bem como os respectivos
clientes.

O Núcleo Franciscano no Porto. O Convento de São Francisco e a Venerável Ordem Terceira
(Natália Marinho Ferreira-Alves / Joaquim Jaime B. Ferreira-Alves / Lúcia Rosas / Manuel Engrácia Antunes)
Este livro é o resultado de uma longa pesquisa em diversos arquivos (especialmente, no arquivo da Venerável
Ordem Terceira de São Francisco do Porto) e bibliotecas, públicas e privadas. Sendo a herança artística franciscana
uma das mais importantes no Porto, o presente estudo oferecerá um contributo significativo para a historiografia da
arte portuguesa.

4.1.4. Grupo de Investigação “Relações Externas de Portugal”
Actividades

Tipo

Emigração Portuguesa e Italiana para o Brasil nos Séculos XIX e XX: Aspectos Demográficos e Sociais
A Emigração Portuguesa para o Brasil. Dinâmicas Demográficas e Discurso Político
As Relações Políticas, Diplomáticas e Económicas de Portugal com a Rússia (1779-1834)
História da Agência Abreu (1840-2010)
Angola: de Actor Regional a Actor Global
VI Seminário Internacional sobre Emigração Portuguesa para o Brasil
A Rússia de Catarina a Grande Vista Pelos Portugueses (1779-1781)
A Emigração na Paróquia de Santo André da Campeã
Entre Mares. O Brasil dos Portugueses
Emigração do Norte de Portugal para o Brasil (1930-1945)
As relações entre Portugal e o Brasil Durante o Século XX
A Emigração Portuguesa em Espanha
As Relações de Trás-os-Montes com Espanha na Segunda Metade do século XX
Laços de Sangue. Privilégios e Intolerância à Imigração Portuguesa no Brasil
O Investimento das Empresas Portuguesas no Brasil. Uma Experiência de Diplomacia Económica?

Projecto
Projecto
Projecto
Projecto
Seminário
Seminário
Livro
Livro
Livro
Livro
Livro
Livro
Livro
Livro
Livro

Seminários previstos para 2010
Angola: de Actor Regional a Actor Global
(Lisboa, Abril de 2010)
O objectivo desta Conferência é o de debater e perspectivar o posicionamento do Estado angolano enquanto
potência emergente em África no processo de globalização, tentando evidenciar e compreender a visão estratégica
de Angola em diversos domínios, procurando ainda analisar as suas relações com os outros estados lusófonos,
incluindo Portugal. Neste contexto, serão apresentadas comunicações que cubram questões políticas, económicas,
relações internacionais, geoestratégica e de segurança decorrentes da nova realidade angolana.
VI Seminário Internacional sobre Emigração Portuguesa para o Brasil
(Angra do Heroísmo, Julho de 2010)
Dando continuidade à série de Seminários que o CEPESE tem vindo a organizar no âmbito do Projecto "A Emigração
do Norte de Portugal" para o Brasil, o Seminário de 2010 terá como temas principais a legislação e discurso político
ligados à emigração, a emigração açoriana para o Brasil e a análise comparativa entre a emigração portuguesa e
italiana para aquele destino. O evento reunirá investigadores portugueses, brasileiros, espanhóis e italianos, e terá
lugar em Angra do Heroísmo, Açores.
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Publicações previstas para 2010
A Rússia de Catarina a Grande vista pelos portugueses (1779-1781)
(Fernando de Sousa / Isilda Monteiro / Ricardo Rocha)
Este volume apresenta uma fonte histórica inédita da maior importância para o conhecimento do Império Russo em
finais de Setecentos, bem como três descrições feitas por portugueses, que deram a conhecer ao Governo português
e à Real Companhia Velha, o Império de Catarina a Grande e os seus portos mais importantes no Báltico, São
Petersburgo e Riga.

A Emigração na Paróquia de Santo André da Campeã
(Celeste Castro)
Este trabalho centra-se nos movimentos migratórios a partir de Santo André da Campeã, uma paróquia pertencente
a Vila Real, no Norte de Portugal, muito particularmente as repercussões e consequências para esta freguesia
advindas da forte emigração rumo ao Brasil, durante a segunda metade do século XIX.

Entre Mares. O Brasil dos Portugueses
(coordenação Fernando de Sousa / Nazaré Sarges / Ismênia Martins)
Este volume publica os trabalhos apresentados no V Seminário Internacional sobre emigração portuguesa para o
Brasil, organizado pelo CEPESE em 2009, na Universidade Federal do Pará, e que para esta publicação foram
entretanto objecto de peer review. De entre os múltiplos temas abordados, destacam-se, por motivos óbvios, os
trabalhos em torno da presença portuguesa na região do Pará.

Emigração do Norte de Portugal para o Brasil (1930-1945)
(Bruno Rodrigues, Diogo Ferreira, Paulo Amorim, Sílvia Braga)
Nesta obra, analisa-se o fenómeno da emigração a partir do distrito do Porto, rumo ao Brasil, no período entre o
início da Grande Depressão e o final da Segunda Guerra Mundial, um estudo baseado, essencialmente, nos registos
e processos de passaportes e na legislação então produzida por ambos os países quanto a esta matéria.

As relações entre Portugal e o Brasil Durante o Século XX
(Fernando de Sousa / Paula Santos / Paulo Amorim)
Este trabalho centra-se nas relações bilaterais entre Portugal e Brasil no decorrer do século passado, reunindo para
tal diplomatas e especialistas portugueses e brasileiros, de modo a prestar um contributo para o desenvolvimento
de estudos científicos a respeito deste relacionamento transatlântico, preenchendo assim uma lacuna no plano das
Relações Internacionais.

A Emigração Portuguesa em Espanha
(Jorge Arroteia / Ortelinda Barros / Lorenzo Lopez Trigal)
Este livro baseia-se nos trabalhos apresentados no Seminário Migrações Ibéricas: Memória e Processo de
Desenvolvimento, e pretende analisar a emigração de portugueses para Espanha nas últimas décadas do século XX
e primeira década do século XXI.

As Relações de Trás-os-Montes com Espanha na Segunda Metade do Século XX
(José Cepeda)
Esta obra abordará diversos aspectos do desenvolvimento social e económico de Trás-os-Montes nas últimas
décadas, destacando a importância neste domínio das relações entre esta região do nordeste de Portugal com as
regiões fronteiriças de Espanha.

Laços de sangue. Privilégios e Intolerância à Imigração Portuguesa no Brasil (1822-1945)
(José Sacchetta)
Privilégios e intolerância marcaram a emigração e a presença dos portugueses no Brasil. Este trabalho assinala a
evolução político-jurídica que distinguiu os portugueses, desde o processo de emancipação frente a Portugal,
tomando o ano de 1822 como ponto de ruptura, até ao final do Estado Novo brasileiro em 1945, no contexto da
emigração em geral para o Brasil.
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O Investimento das Empresas Portuguesas no Brasil. Uma Experiência de Diplomacia Económica?
(Catarina Mendes Leal)
O presente trabalho propõe-se abordar a diplomacia económica e tentar compreender o seu lugar na promoção do
investimento português no Brasil entre 1997-2001, focando aspectos como o desenvolvimento histórico da
diplomacia económica e a sua importância no novo contexto internacional, a evolução da lógica da intervenção
económica externa do Estado, a importância da Nova Política para a Internacionalização e a sua articulação com o
investimento português no Brasil.

4.1.5. Grupo de Investigação “Estudos Medievais e do Renascimento”
Actividades

Tipo

Comendas das Ordens Militares: perfil nacional e inserção internacional
Identidade Ibérica: o caso de Portugal na Época Medieval e Moderna
Nobreza Medieval Hispânica: séculos VIII-XVI
Cuis Regius. An analysis of the cohesive and disruptive forces determining the attachment and
commitment of (groups of) persons and the cohesion within regions (ESF.EUROCORE)
Cruzadas e ordens militares: a Península Ibérica
VI Encontro Internacional sobre Ordens Militares
Inquirições no reinado de D. Dinis. Inquirições de 1288 e sentenças de 1290
Configurações da monarquia. Portugal (séculos XIII a XVI)
Militarium Ordinum Analecta, volumes 12 e 13
CARMEN - Co-operative for the Advancement of Research through a Medieval European Network
Medioevo Europeo - Texts of medieval culture and technological resources. A network of
Institutes for quality of the basic research

Projecto
Projecto
Projecto
Projecto
Seminário
Seminário
Livro
Livro
Livro
Rede
Rede

Seminários previstos para 2010
Cruzadas e Ordens militares: a Península Ibérica
(Porto, Abril de 2010)
Este Seminário analisará a problemática das cruzadas e das ordens militares na Península Ibérica, inserida no
contexto internacional.
VI Encontro Internacional sobre Ordens Militares
(Palmela, Março de 2010)
Na sequência dos encontros anteriores organizados pela Câmara Municipal de Palmela, este seminário internacional
reunirá investigadores de cerca de 20 países diferentes, contando, uma vez mais, com um núcleo de investigadores
do CEPESE que têm estado na origem e dinamização dos mesmos.

Publicações previstas para 2010
Inquirições no Reinado de D. Dinis. Inquirições de 1288 e Sentenças de 1290
(José Augusto Pizarro)
Esta obra, em dois volumes, publica as inquirições reais efectuadas no final do século XIII, durante o reinado de D.
Dinis, acompanhado de uma introdução, análise crítica e índices.

Configurações da Monarquia. Portugal (séculos XIII a XVI)
(Judite Gonçalves de Freitas)
Este estudo propõe uma análise do desempenho da Monarquia em Portugal, do aparelho de Estado e das pessoas
que o compunham, durante os últimos séculos da Idade Média.

Militarium Ordinum Analecta, volumes 12 e 13
Na sequência da edição desta colecção dedicada ao estudo das ordens militares, e estando já 4 volumes preparados
e em fase de peer review, serão seleccionados 2 deles, a fim de serem publicados no decorrer de 2010.
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4.2. Prémio Jovem Investigador CEPESE
No âmbito das iniciativas integradas nas celebrações do XX aniversário do CEPESE, foi criado pela sua Direcção o
Prémio Jovem Investigador CEPESE. Com o patrocínio da Fundação Eng. António de Almeida, este Prémio destina-se
a galardoar um trabalho de investigação original, inserido nas áreas temáticas que são objecto de investigação no
CEPESE, encontrando-se aberto a todos investigadores do CEPESE com idade inferior a 40 anos. As candidaturas
deverão ser enviadas por carta registada, entre 1 a 30 de Setembro de 2010.

REGULAMENTO
A. Com o patrocínio da Fundação Eng. António de Almeida, este prémio destina-se a galardoar um trabalho de investigação
original, inserido nas áreas temáticas que são objecto de investigação no CEPESE (Economia, Sociedade e Política do Portugal
Contemporâneo; Arte e Património Cultural; História Medieval e do Renascimento; População e Prospectiva; Relações Externas
de Portugal).
B. Serão excluídas do concurso dissertações e publicações académicas já publicadas.
C. Podem concorrer os investigadores do CEPESE, com idade inferior a 40 anos, inscritos como tal até 1 de Janeiro de 2010.
D. É vedada a participação aos membros do júri.
E. Não existe número mínimo ou máximo de páginas ou caracteres, tendo os candidatos liberdade total quanto à estrutura,
formatação e inclusão de elementos gráficos.
F. Cada candidato, incluindo o(s) co-autor(es), se os houver, poderá apresentar apenas uma candidatura.
G. Dos trabalhos apresentados, o júri seleccionará uma candidatura, tendo em conta a originalidade do tema, a qualidade
metodológica e científica da investigação e a relevância das conclusões apresentadas.
H. O prémio único é de 3000€ (três mil euros). No caso de se tratar de um texto com mais de um autor, o montante em causa
será dividido em partes iguais.
I. O trabalho premiado será objecto de publicação pelo CEPESE, no prazo máximo de doze meses após a divulgação dos
resultados, não sendo devido o pagamento de quaisquer direitos ao(s) autor(es).
J. Além da candidatura premiada, o júri poderá seleccionar um conjunto de trabalhos merecedores de publicação, possibilitando
aos respectivos autores a sua inclusão na revista População e Sociedade.
K. As candidaturas, dirigidas ao Presidente do CEPESE, deverão, obrigatoriamente, ser enviadas por carta registada, entre 1 a 30
de Setembro de 2010, para o seguinte endereço:
Prémio Jovem Investigador
CEPESE – Centro de Estudos da População, Economia e Sociedade
Rua do Campo Alegre, n.º 1021
4169-004 Porto
L. No interior do envelope da candidatura deverão ser incluídos dois outros envelopes: o primeiro, com o trabalho de
investigação, em papel e suporte digital, sem qualquer indicação que permita a identificação do(s) autor(es); o segundo,
contendo no seu interior a identificação completa do(s) autor(es), com nome(s), morada(s), endereço(s) de email e telefone(s), e
devidamente assinado pelo(s) autor(es).
M. O júri, constituído por 3 membros, será formado por professores catedráticos e presidido pelo Presidente da Assembleia Geral
do CEPESE.
N. O resultado do concurso será publicitado na página do CEPESE na Internet (www.cepese.pt), e ao vencedor será comunicada a
decisão por carta registada, até ao dia 30 de Novembro de 2010.
O. A participação no concurso implica a aceitação das normas do presente regulamento.
P. O prémio poderá não ser concedido, caso nenhum dos trabalhos apresentados seja considerado relevante pelo júri.
Q. Da decisão do júri, não poderá haver lugar a recurso.
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4.3. Bolsa de Investigação "Um mês no CEPESE"
No âmbito das iniciativas integradas nas celebrações do XX Aniversário do CEPESE, estão abertas as candidaturas
para a Bolsa de Investigação "Um mês no CEPESE", a qual se destina a possibilitar o diálogo científico entre
investigadores de diferentes países e, ao mesmo tempo, proporcionar ao investigador visitante a oportunidade de se
dedicar à sua própria investigação durante a sua estadia de um mês no CEPESE, podendo candidatar-se qualquer
investigador doutorado de nacionalidade não portuguesa, desde que não possua residência fixa em Portugal ou
aqui exerça a sua actividade profissional. As candidaturas deverão ser enviadas por carta registada até 30 de Abril
de 2010.

REGULAMENTO
A. Destina-se a possibilitar o diálogo científico entre investigadores de diferentes países e, ao mesmo tempo, proporcionar ao
investigador visitante a oportunidade de se dedicar à sua própria investigação durante a sua estadia de um mês no CEPESE.
B. Pode candidatar-se qualquer investigador doutorado de nacionalidade não portuguesa, desde que não possua residência fixa
em Portugal ou aqui exerça a sua actividade profissional.
C. É vedada a participação dos bolseiros que actualmente trabalham no CEPESE.
D. A bolsa a atribuir destina-se a cobrir as despesas relativas à deslocação e estadia (incluindo alojamento e refeições) em
Portugal Continental, não podendo em caso algum ser convertida em dinheiro.
E. O CEPESE facultará ao investigador um espaço nas suas instalações, bem como acesso à sua biblioteca e serviços.
F. O candidato premiado compromete-se a realizar uma reunião científica aberta a todos os sócios do CEPESE, no final da sua
estadia, com um tema da sua opção, preferencialmente ligado à investigação que desenvolveu ao abrigo da bolsa.
G. As candidaturas, dirigidas ao Presidente do CEPESE, deverão, obrigatoriamente, ser enviadas por carta registada, entre 1 de
Março e 30 de Abril de 2010, para o seguinte endereço:
Bolsa de Investigação "Um mês no CEPESE"
CEPESE – Centro de Estudos da População, Economia e Sociedade
Rua do Campo Alegre, n.º 1021
4169-004 Porto
H. As candidaturas devem incluir os seguintes elementos: documento comprovativo do grau académico, nome, morada, endereço
de e-mail e telefone, curriculum vitae completo e projecto do trabalho a desenvolver pelo candidato durante a sua estadia no
CEPESE.
I. A não indicação completa dos elementos de identificação referidos implica a rejeição imediata da candidatura.
J. O júri será formado por três professores catedráticos, membros do CEPESE, e presidido pelo presidente da Assembleia Geral do
CEPESE.
K. O resultado do concurso será publicado na página do CEPESE na Internet (www.cepese.pt) até ao dia 15 de Maio de 2010.
L. A participação no concurso implica a aceitação das normas do presente regulamento.
M. A bolsa poderá não ser concedida, caso nenhuma candidatura seja considerada relevante pelo júri.
N. Da decisão do júri, não poderá haver lugar a recurso.
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