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Dada a inexistência de financiamento para projetos de investigação nos 
domínios das ciências sociais e das humanidades, a investigação em 
Portugal nestas áreas dependeu, até ao final dos anos oitenta, praticamente 
de iniciativas individuais, com escasso apoio institucional. Só em 1989, 
no âmbito de uma nova política de financiamento, o CES viu aprovada 
a sua primeira candidatura, envolvendo a totalidade dos investigadores 
e constituindo um marco importante na consolidação de uma nova 
estratégia. A partir de então contam-se por várias centenas os projetos 
desenvolvidos – os 29 projetos que se apresentam nesta exposição 
constituem uma simples amostra, visando ilustrar a ampla multiplicidade 
de temáticas, investigadores, parcerias e entidades financiadoras nacionais 
e internacionais.

1999 marca o início do primeiro grande projeto internacional, ao qual 
muitos outros se seguiriam. O crescimento tem sido constante, registando-
-se, em 2013, 92 projetos financiados (excluindo projetos de doutoramento 
e de pós-doutoramento): no âmbito da investigação fundamental, 43 
projetos nacionais e 24 internacionais; no âmbito da investigação aplicada, 
15 projetos nacionais e 10 internacionais.

O trajeto realizado levou de uma dependência de 100% do apoio do Estado 
através da JNICT/FCT, para, em 2013, uma dependência de apenas 26%, 
sendo o restante financiamento obtido de forma competitiva, quer junto 
da FCT quer de outras agências financiadoras, nacionais e internacionais. 
Em 2013, ultrapassou-se o marco de 1 milhão de euros de financiamentos 
internacionais, correspondente a cerca de 25% do total. Um registo notável 
para as ciências sociais e as humanidades, que se espera melhorar ainda 
no futuro. Em particular, são de sublinhar os dois projetos em curso no 
âmbito de bolsas do European Research Council ou as coordenações de 
projetos internacionais com financiamentos do Framework Programme 5, 
6 e 7 ou do Directorate-General of Justice and Home Affairs.

O efeito multiplicador da intensa atividade desenvolvida não é facilmente 
quantificável. Para além da produção de conhecimento nas muitas temáticas 
que são objeto de investigação no CES, os projetos financiados contribuem 
de modo decisivo para a integração e formação de jovens investigadores e 
para um nível elevado de publicações, constituindo igualmente a base para 
múltiplas atividades de divulgação científica junto do público em geral.

Given the absence of funding schemes for projects in the field of the social 
sciences and the humanities, research in these areas in Portugal was, until 
the end of the eighties, mostly dependent on individual initiatives with little 
institutional backing. Only in 1989, in the framework of a newly established 
funding policy, CES saw the first approval of an application involving the 
totality of its researchers at the time and building an important milestone in 
the consolidation of a new strategy. Since then, projects carried out total several 
hundred – the 29 projects documented in the exhibition are just a sample, 
representative of the wide array of thematics, researchers, partnerships and 
financing entities, national and international.

1999 marks the beginning of the first great international project, to be followed 
by many others. Growth has been constant, with, in 2013, 92 financed projects 
(excluding PhD and postdoctoral projects): in fundamental research, 43 
national and 24 international projects; in applied policy studies, 15 national 
and 10 international projects.

CES’ trajectory led from a 100% dependence on support by the State through 
JNICT/FCT to, in 2013, a dependence of just 26%, with the remaining funding 
being obtained competitively both from FCT and from other national and 
international financing agencies. In 2013, the mark of 1 million euros from 
international funding was reached, corresponding to ca. 25% of the total.      
A remarkable record within the social sciences and the humanities that will 
expectedly further improve in the future. Particular highlights are the two 
current projects financed by grants from the European Research Council or 
the coordination of international projects with financing from the 5th, 6th 
and 7th  Framework Programmes or from the Directorate-General of Justice 
and Home Affairs.

The multiplying effect of CES’ intense activity cannot be easily quantified. 
Besides the production of knowledge within the multiple thematics which 
are the object of research, financed projects contribute in fundamental ways 
to the integration and training of young researchers and to a high level of 
publication, while building the foundation for diverse activities of scientific 
dissemination for the general public.

Boaventura Sousa Santos
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A análise da sociedade portuguesa enquanto sociedade de desenvolvimento 
intermédio exige uma reconstrução profunda dos conceitos e das teorias 
existentes a qual, para ser eficaz, tem de abranger uma grande amplitude 
teórica e metodológica e focar um conjunto suficientemente amplo de 
áreas temáticas. O projeto visou um diagnóstico amplo da sociedade 
portuguesa como sociedade semiperiférica e, uma reconstrução teórica 
do próprio conceito de semiperiferia a partir das especificidades dessa 
sociedade. Possibilitando assim uma apreensão mais aprofundada da forma 
portuguesa de viver a transformação dinâmica do sistema mundial desde 
1974. Em particular, visou-se entender como as características altamente 
heterogéneas da sociedade portuguesa, tanto nos planos económico e social 
como nos planos político e cultural, levaram a configurações do Estado 
que inscrevem na sua matriz institucional a própria heterogeneidade social 
que é objeto da sua regulação.

A reconstrução teórica do conceito de semiperiferia centrou-se em quatro 
momentos: 1. Especificação das consequências da identificação da sociedade 
portuguesa como sociedade europeia, diferente de outras sociedades 
semiperiféricas do sistema mundial; 2. A centralidade do papel do Estado 
no contexto português obrigou a uma atenção especial à transformação 
desse papel no período em análise; 3. O conceito de sociedade-providência 
revelou-se absolutamente central para entender a discrepância entre os 
padrões de produção capitalista e de relações laborais, por um lado e, 
por outro, os padrões de consumo e de reprodução social em Portugal; 
4. A incorporação da análise da cultura e das teorias da cultura permitiu 
colmatar uma lacuna há muito detetada da teoria do sistema mundial, 
acrescentando elementos à caracterização da sociedade portuguesa como 
semiperiférica. 
Os resultados estão sintetizados nos dezoito capítulos do volume Portugal: 
Um retrato singular (org. Boaventura de Sousa Santos, Porto: Afrontamento, 
1993).

Boaventura de Sousa Santos, Adelino Fortunato, Maria Adosinda Henriques, António Gama, 
António Sousa Ribeiro, Carlos Fortuna, Elísio Estanque, Fernando Ruivo, Graça Capinha, Idalina 
Melo, Isabel Caldeira, João Moreira, José Reis, Maria Irene Ramalho, Maria José Hespanha, Maria 
Manuel Leitão Marques, Pedro Hespanha, Rui Namorado, Virgínia Ferreira.

The analysis of Portuguese society as defined by intermediate level of 
development requires a profound reconstruction of existing concepts and 
theories which, in order to be effective, should encompass a wide theoretical-
-methodological range and focus on a suitably broad set of thematic areas. 
This project aimed to provide a comprehensive diagnosis of Portuguese society 
as a semiperipheral society and, at the same time, envisages a theoretical 
reconstruction of the concept of semiperiphery itself, based on the specific 
features of this society, allowing a more sophisticated understanding of the way 
in which Portugal has experienced the dynamic transformations in the world 
system since 1974. In particular, it aims to understand how the extremely 
heterogeneous characteristics of Portuguese society, both on an economic 
and social and a political and cultural level, lead to configurations of the 
state which inscribe in its institutional matrix the very social heterogeneity 
which it aims to regulate. 

The theoretical reconstruction of the concept of semiperiphery centred on four 
points: 1. Specification of the consequences of the identification of Portuguese 
society as a European society that is different from other semiperipheral 
societies of the world system; 2. The centrality of the role of the state in the 
Portuguese context led to special attention being paid to the transformation 
of this role in the period under analysis; 3. The concept of the welfare society 
proved absolutely central to understanding the discrepancy between patterns 
of capitalist production and labour relations, on the one hand, and  patterns of 
consumption and social reproduction on the other hand; 4. By incorporating 
cultural analysis and theories of culture it was possible to bridge the long 
acknowledged gap in world system theory, adding decisive elements to the 
characterisation of Portuguese society as semiperipheral.
The results are summarized in the eighteen chapters of the volume Portugal: 
Um retrato singular (Portugal: a Singular Portrait) (ed. Boaventura de Sousa 
Santos, Porto: Afrontamento, 1993).

135.000,00€ Junta Nacional para a Investigação Científica e Tecnológica
                        National Board for Scientific and Technological Research

1987 — 1993

THE STATE, THE ECONOMY AND SOCIAL REPRODUCTION 
IN THE SEMIPERIPHERY OF THE WORLD SYSTEM
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COURTS IN CONTEMPORARY SOCIETIES
THE PORTUGUESE CASE

O objetivo deste estudo foi a avaliação do funcionamento dos tribunais 
portugueses, especialmente em matéria cível e penal, e das perceções, 
representações e atitudes dominantes dos portugueses a seu respeito.
As duas dimensões constituíram-se em subprojetos. 
No primeiro foram analisados os indicadores de desempenho dos tribunais, 
incluindo componentes qualitativas. Pela primeira vez em Portugal foi 
feita uma análise sistemática das estatísticas dos tribunais, completada 
com estudos de caso. O segundo subprojeto envolveu um grande inquérito 
aplicado a nível nacional por uma vasta equipa de colaboradores.

A análise do desempenho dos tribunais portugueses permitiu aferir a 
estabilidade e seletividade da distribuição processual, concentrada num 
tipo de litigantes frequentes (empresas) e de litígios, a cobrança de dívidas, 
na maioria ações não contestadas. Constatou-se ainda a existência de 
elevados desequilíbrios de morosidade por áreas/tipos de ação; fortes 
assimetrias regionais, decorrentes da distribuição da população e das 
empresas; e a juvenilização da criminalidade.
A análise das respostas ao inquérito permitiu concluir que apenas 20% dos 
portugueses tinham tido uma vez na vida contacto com o tribunal como réus, 
autores, arguidos, vítimas ou testemunhas. O grau de satisfação daqueles 
que tinham passado por essa experiência era baixo. O conhecimento 
do(s) direito(s) por parte dos cidadãos era efetivo,  contrastando com uma 
relativa passividade como potenciais litigantes. 
As metodologias testadas para recolher e analisar a informação e as 
conclusões deste projeto, reconhecido nacional e internacionalmente, 
possibilitarama criação do Observatório Permanente da Justiça Portuguesa. 
No seu seio desenvolveram-se posteriormente alguns dos principais e 
mais citados estudos sobre a justiça portuguesa e sobre outros países como 
Moçambique ou Angola. Investigadores do Observatório participaram 
em projetos internacionais, transferindo as metodologias inovadoras 
desenvolvidas no seio das investigações.
Este trabalho foi galardoado com o Prémio Gulbenkian de Ciência de 
1996(Fundação Calouste Gulbenkian).

Boaventura de Sousa Santos, Maria Manuel Leitão Marques, João Pedroso, Pedro Ferreira.

The aim of this study was to evaluate the work of the Portuguese courts, 
especially in civil and criminal matters, and the perceptions, attitudes and 
dominant representations of Portuguese citizens in this area. 
The two dimensions were explored as subprojects.
In the first, indicators of court performance, including qualitative components, 
were analysed. A systematic analysis of court statistics was produced for the 
first time in Portugal, supplemented with case studies. The second subproject 
involved a major survey conducted nationally by a large team of collaborators.

The analysis of the performance of the Portuguese courts allowed for 
an assessment of the stability and selectivity of procedural distribution, 
concentrated in a particular type of litigant (companies) and litigation, namely 
debt collection, mainly involving uncontested actions. Major imbalances in 
terms of the speed of proceedings by area/type of case were also found, together 
with significant regional asymmetries resulting from the distribution of the 
population and businesses and the development of juvenile crime.
The analysis of responses to the survey showed that only 20% of Portuguese 
citizens had come into contact with the courts once in their lives, either as 
plaintiff, accused, defendant, victim or witness and their level of satisfaction 
with the experience was low. Citizens had an effective knowledge of their 
rights, in contrast with their relative passivity as potential litigants. 
The methodologies tested in the collection and analysis of information 
and the findings of this project, which were nationally and internationally 
recognized, led to the creation of the Permanent Observatory on Portuguese 
Justice, which subsequently developed some of the main and most widely-
cited studies on justice in Portugal and other countries such as Mozambique 
and Angola. Researchers from the Observatory participated in international 
projects, thus transferring the innovative methodologies developed within 
their research.
This research was awarded the Gulbenkian Prize for Science in 1996 (Calouste 
Gulbenkian Foundation).

110.000,00€ Centro de Estudos Judiciários 
                        Centre for Judicial Studies

1991 — 1994
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Conclusões e Resultados // Conclusions and Results

Coordenador e Equipa de investigação // Coordinator and Research team Orçamento e Entidade Financiadora // Budget and funding body



Proceder a um levantamento e análise sistemática da estrutura de classes 
e processos de mobilidade social em Portugal com base no modelo 
analítico de Erik Olin Wright e ao mesmo tempo estabelecer comparações 
internacionais com outros países incluídos na mesma base de dados 
realizada a partir da Universidade de Wisconsin-Madison/EUA.

A tipologia neo-marxista que utilizámos neste estudo foi complementada 
com referências a outras correntes, nomeadamente de inspiração 
weberiana e em Pierre Bourdieu. Os resultados permitiram ilustrar um 
conjunto de contrastes e de linhas divisórias entre categorias de classe e ao 
mesmo tempo comprovar a não coincidência entre “posições” de classe e 
“consciência de classe”, o que atesta a falência da ortodoxia na explicação 
da realidade. Questões relacionadas com identidade, subjetividade, 
práticas de lazer e envolvimento em formas de associativismo e de ação 
coletiva foram algumas das dimensões a que este projeto deu visibilidade. 
A diversidade de posições (objetivas e subjetivas) sobretudo no seio de 
categorias contraditórias (incluídas na classe média) mostraram a relativa 
fragilidade dessas categorias e ao mesmo tempo os intensos processos de 
mudança, com trajetórias de mobilidade social em ambos os sentidos. 
O peso estatístico das camadas “proletarizadas” da população foi um outro 
dado que este estudo revelou ainda na década de 1990, antecipando assim 
uma tendência que se comprovou na última década.

Elísio Estanque, José Manuel Mendes.

Este projeto teve como objetivo identificar e analisar a resolução de conflitos 
na esfera laboral. Partindo de uma perspetiva disciplinar da sociologia 
política do direito, existiu o propósito de identificar as funções e papéis 
desempenhados pela negociação coletiva, os mecanismos de conciliação, 
mediação e arbitragem, bem como o dos tribunais de trabalho. O papel 
desempenhado pelo estado através de mecanismos de intervenção direta 
nos conflitos foi também levado em consideração neste estudo.

O estudo demonstrou que existem na sociedade portuguesa diversas 
instâncias de resolução dos conflitos laborais, as quais têm um desempenho 
diferenciado em função de se estar perante conflitos individuais ou 
coletivos. No 1º caso apurou-se a importância da centralidade da conciliação 
extrajudicial, e no segundo, o papel desempenhado pela intervenção direta 
do estado. O estudo esteve na origem de um artigo “O sistema de resolução 
dos conflitos de trabalho: da formalização processual à efetividade das 
práticas” (2001) e de uma tese de doutoramento “Trabalho Procura Justiça: 
a resolução dos conflitos laborais na sociedade portuguesa” (2003). 

António Casimiro Ferreira, Cristina Cruz.

A systematic survey and analysis of class structure and processes of 
social mobility in Portugal based on Erik Olin Wright’s analytical model, 
establishing some international comparisons with other countries included 
in the University of Wisconsin Madison/USA database.

The neo-Marxist typology used in this study was supplemented with references 
to other currents, notably those inspired by the work of Weber and Pierre 
Bourdieu. The results illustrated a set of contrasts and divisions between  class 
categories, at the same time verifying the lack of correspondence between class 
“positioning” and “class consciousness”, which orthodoxy has failed to explain. 
Issues related to identity, subjectivity, leisure practices and involvement in 
associations and collective action were some of the aspects highlighted by this 
project. The diversity of (objective and subjective) positions, primarily within 
contradictory categories (including the middle class), revealed the relative 
weakness of these categories, as well as the intensive processes of change, 
displaying patterns of social mobility in both directions. The statistical weight 
of the “proletarianised” strata was another feature of Portuguese population 
which this study revealed in the 1990s, thus anticipating a trend that has 
been verified in the past decade.

40.525,00€ Junta Nacional para a Investigação Científica e Tecnológica 
     National Board for Scientific and Technological Research

The objective of this project was to identify and analyze conflict resolution in 
the labor market. From the perspective of the political sociology of law, the 
aim was to identify the functions and roles played by collective bargaining 
and conciliation, mediation and arbitration mechanisms, as well as the 
employment tribunals. The role played by the state through the use of direct 
intervention mechanisms in conflicts was also considered.

The study showed that there are several bodies in Portuguese society which 
have the authority to resolve labour disputes, depending on whether the 
situation involves individual or collective conflict. In the case of the former, 
the importance of extrajudicial conciliation was established, whereas in the 
latter it was the role played by direct state intervention. The outputs of the 
study included an article “O sistema de resolução dos conflitos de trabalho: da 
formalização processual à efetividade das práticas” (2001) and a PHD thesis 
“Trabalho Procura Justiça: a resolução dos conflitos laborais na sociedade 
portuguesa” (2003).  

27.500,00€ Junta Nacional para a Investigação Científica e Tecnológica
     National Board for Scientific and Technological Research

CLASS STRUCTURES 
AND CLASS TRAJECTORIES IN PORTUGAL

LABOUR CONFLICTS AND FORMS 
OF RESOLUTION IN PORTUGUESE SOCIETY

1994 — 1997

1997 — 1999
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Orçamento e Entidade Financiadora // Budget and funding body



O projeto teve como objetivo principal estudar aprofundadamente situações 
de industrialização territorial que melhor representassem algumas das 
dinâmicas gerais identificadas na evolução industrial portuguesa dos anos 
70 e 80, aceleradas pela integração europeia. Em especial, pretendeu-se 
conhecer melhor as dinâmicas territoriais de inovação e os determinantes 
sectoriais da extroversão industrial portuguesa, em contextos de economia 
aberta. 

Identificaram-se fatores territoriais muito significativos nas dinâmicas 
industriais do período estudado, na linha do que a investigação sobre 
sistemas produtivos locais tinha já assinalado como relevantes. Concluiu-se 
pela forte relação entre inovação e culturas técnicas industriais de base local, 
tendo em conta os sistemas de relações inter-industriais locais que a partir 
daí se desenvolveram. Identificou-se a presença de fatores institucionais 
relevantes associados a estas modalidades de industrialização. 
Quanto à extroversão industrial, concluiu-se pela presença de determinantes 
sectoriais significativos.

José Reis, Lina Coelho, João Tolda.

Reconhecendo as profundas mudanças que estavam a ocorrer no espaço 
rural, na atividade económica dos agricultores, no padrão de vida das 
famílias agrícolas e na própria relação entre rural e urbano, o estudo 
pretendeu reavaliar o papel da agricultura e dos espaços rurais na 
economia e na sociedade portuguesa, tendo em conta os impactos da 
integração europeia, as estratégias dos agricultores para se furtarem a uma 
incorporação adversa pelo mercado e os efeitos da marginalização dos 
pequenos agricultores familiares.

Ao longo da década estudada (1986-1996) os produtores agrícolas viram 
agravada a sua situação económica, sendo que as dificuldades atingiram 
mais fortemente as pequenas explorações familiares que, numa proporção 
elevada, foram obrigadas a desaparecer. A crescente separação entre a 
agricultura e outros setores da economia levou a que as estratégias para 
valorização da mão-de-obra, que ligavam a pequena agricultura a formas 
de industrialização e urbanização difusa, deixassem de funcionar. 
Por isso, aquela década foi também palco de uma elevada conflitualidade 
agrária. A análise aprofundada desses conflitos mostrou que, apesar do 
seu radicalismo, os protestos não conseguiram reverter as tendências para 
a queda dos preços agrícolas que a adesão europeia tinha provocado. 

Pedro Hespanha, José Reis, Maria Adosinda Henriques, Jorge Caleiras, Vasco Almeida.

The project aimed to produce an in-depth study of examples of territorial 
industrialization that best represent some of the general dynamics identified in 
Portuguese industrial developments in the 70s and 80s, boosted by European 
integration. In particular, it aimed to provide a better understanding of 
the territorial dynamics of innovation and the sectoral determinants of 
Portuguese industrial extroversion within the context of an open economy.

Very significant territorial factors were identified in the industrial dynamics 
for the period studied, in line with previous research on local productive 
systems. There was found to be a strong relationship between technical 
innovation and locally based industrial cultures, given the inter-local systems 
of industrial relations that have developed from this. Relevant institutional 
factors associated with these forms of industrialization were also identified.
With regard to industrial extroversion, it was concluded that there are 
significant sectoral determinants.

21.250,00€ Junta Nacional para a Investigação Científica e Tecnológica 
     National Board for Scientific and Technological Research

Recognizing the profound changes taking place in rural areas, affecting in 
particular the economic activity of farmers, their living standards and even 
the relationship between rural and urban areas, this study aimed to reassess 
the role of agriculture and rural areas in the Portuguese economy and society 
taking into account the impacts of European integration, the strategies 
adopted by farmers to cope with the adverse effects of market integration, 
and the marginalization of small farmers. 

During the decade 1986-1996, the economic situation of farmers worsened. 
Most small family farms, faced difficulties, forcing a large number of them to 
disappear. The increasing separation between agriculture and other sectors of 
the local economy meant that the strategies for valuing manual labour, which 
linked small farming to forms of industrialization and diffuse urbanization, 
ceased to function. 
However, this decade also witnessed a high level of agrarian conflict. 
A thorough analysis of these conflicts has shown that, despite their radicalism, 
the protests failed to reverse the downward trend in agricultural prices caused 
by EU membership.

37.500,00€ Junta Nacional para a Investigação Científica e Tecnológica 
           National Board for Scientific and Technological Research

THE AGRICULTURAL MODEL AND THE INTEGRATION OF RURAL 
AREA FACING THE RESTRUCTURING OF PORTUGUESE SOCIETY

1994 — 1997

1996 — 1998

INTERNATIONALISATION AND THE MODERNISATION OF INDUSTRY
THE INTERNATIONALISED SECTOR AND TECHNOLOGICAL SYSTEMS

Objetivos // Objectives

Objetivos // Objectives

Conclusões e Resultados // Conclusions and Results

Conclusões e Resultados // Conclusions and Results

Coordenador e Equipa de investigação // Coordinator and Research team

Coordenador e Equipa de investigação // Coordinator and Research team

Orçamento e Entidade Financiadora // Budget and funding body

Orçamento e Entidade Financiadora // Budget and funding body



Produção de um quadro teórico-analítico dos processos de globalização, 
articulado com investigação sobre os impactos desses processos na 
sociedade portuguesa em diferentes áreas. 

Publicação de um livro coletivo sobre o enquadramento teórico e 
conceptual do estudo interdisciplinar da globalização e de sete volumes 
de estudos sobre os impactos do processo de globalização na sociedade 
portuguesa nas áreas seguintes: economia e migrações, bem-estar social, 
desigualdades e políticas sociais; modelos e escalas de regulação social; 
Estado e cultura institucional; ciência e política científica; educação, 
transnacionalização e multiculturalismo; cidades e culturas urbanas; 
identidade nacional e identidades locais e translocais. Série “A sociedade 
portuguesa perante os desafios da globalização”, direção de Boaventura 
de Sousa Santos, 8 volumes, Porto: Edições Afrontamento, 2001.

214.100,00€ Fundação para a Ciência e Tecnologia e Fundação Calouste 
Gulbenkian

Production of a theoretical and analytical framework for the processes of 
globalization, combined with research into the impacts – in different areas - 
of these processes on Portuguese society.

Publication of a collective book on the theoretical and conceptual framework 
for the interdisciplinary study of globalization, and seven volumes of studies 
on the impacts of the globalization process on Portuguese society in the 
following areas: economics, migration, social welfare, inequality and social 
policies; models and scales of social regulation; the state and institutional 
culture; science and scientific policy; education, transnationalization and 
multiculturalism; cities and urban cultures; national identity and local 
and translocal identities. Series entitled “A sociedade portuguesa perante 
os desafios da globalização” (Portuguese Society and the Challenges of 
Globalisation) coordinated by Boaventura de Sousa Santos, 8 volumes, Porto: 
Afrontamento, 2001.

Portuguese Foundation for Science and Technology and Calouste Gulbenkian 
Foundation

1996 — 2002

PORTUGUESE SOCIETY AND THE CHALLENGES OF GLOBALIZATION
ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL MODERNIZATION + THE IMPACT 

OF GLOBALIZATION ON SOCIAL AND CULTURAL IDENTITIES IN PORTUGAL

Objetivos // Objectives

Conclusões e Resultados // Conclusions and Results

Coordenador e Equipa de investigação // Coordinator and Research team

Orçamento e Entidade Financiadora // Budget and funding body

Boaventura de Sousa Santos, João Arriscado Nunes, José Reis, Maria Ioannis Baganha, Pedro Hespanha, Graça Carapinheiro, José Manuel Pureza, 
António Casimiro Ferreira, Maria Eduarda Gonçalves, Luísa Cortesão, Stephen Stoer, Carlos Fortuna, Augusto Santos Silva, António Sousa Ribeiro, Maria 
Irene Ramalho, Luís Cavalheiro, João Tolda, Virgínia Ferreira, Maria Adosinda Henriques, António Portugal Duarte, António Mendes Baptista, Augusto 
Mateus, Ana Damas, António Cardoso Ferreira, Maria Helena Nunes, Maria José Hespanha, Rudolf van denHoven, Sílvia Portugal, Elísio Estanque, Paula 
Page, Carla Valadas, Sílvia Ferreira, Pierre Guibentif, Fernanda Rodrigues, Hermes Costa, João Marçal, João Pedroso, Maurício Garcia Villegas, César 
Rodriguez, Sérgio Adorno, Maria Manuel Leitão Marques, Carlos Nolasco, Nuno Lacasta, Gonçalo Cavalheiro, Maria Inês Faria, Susana Costa, Tiago 
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Orçamento e Entidade Financiadora // Budget and funding body



REINVENTING SOCIAL EMANCIPATION

O projeto teve como objetivos contribuir para a reinvenção do paradigma 
da emancipação social da modernidade e para a renovação e inovação 
das ciências sociais através do enfoque empírico nos grupos sociais 
e alianças que lutam contra a exclusão, a exploração e a opressão 
produzidas pela globalização hegemónica neoliberal enquanto expressão 
de uma globalização contra-hegemónica. Colocando em rede um grupo 
considerável de cientistas sociais oriundos de países fora dos centros 
hegemónicos de produção de conhecimento científico (África do Sul, 
Brasil, Colômbia, Índia, Moçambique e Portugal), o projeto mobilizou 
uma comunidade científica apostada em desenvolver novos paradigmas 
de conhecimento social, de relacionamento entre diferentes tipos de 
conhecimento, e compromisso entre conhecimentos e práticas sociais.

O projeto colocou em diálogo práticas, discursos e quadros conceptuais e 
teóricos diversos em torno das cinco áreas temáticas do projeto, analisando 
as tensões entre a globalização hegemónica e contra-hegemónica e 
identificando a pluralidade concreta das formas de democracia, sistemas 
de produção, multiculturalismo e conceções de justiça e formas de 
cidadania, biodiversidade e conhecimentos, práticas e lutas laborais, e das 
interpretações acerca destas mesmas formas e suas tensões.  Evidenciou-
-se a necessidade de quadros analíticos mais capazes de dar conta da 
diversidade do mundo, a partir do conceito de ecologias. Realçando que 
o conhecimento desta diversidade só é possível através de uma sociologia 
das ausências e das emergências e uma ecologia de saberes que permita 
o reconhecimento e a tradução entre diferentes formas de conhecer o 
mundo. O projeto teve como resultado a publicação de 6 livros temáticos 
em Portugal, no Brasil e Inglaterra, 1 livro baseado na narrativa biográfica 
de ativistas dos diferentes países, e diversos livros contendo os casos 
nacionais. O projeto levou ao desenvolvimento teórico e conceptual que 
veio a enformar o novo projeto ALICE, o qual também mobiliza a rede de 
cientistas sociais do projeto RES.

610.000,00 € Fundação MacArthur e Fundação Calouste Gulbenkian

The project aimed to contribute towards the reinvention of the paradigm 
of modern social emancipation and renewal and innovation in the social 
sciences through an empirical focus on social groups and alliances fighting 
against exclusion, exploitation and oppression produced by hegemonic 
neoliberal globalisation, as an expression of counter-hegemonic globalisation. 
Establishing a sizeable network of social scientists from countries outside the 
hegemonic centres for the production of scientific knowledge (South Africa, 
Brazil, Colombia, India, Mozambique and Portugal), the project engaged 
a scientific community in developing new paradigms for social knowledge, 
relationships between different types of knowledge and the link between 
knowledge and social practices.

The project established a dialogue between practices, discourses and various 
theoretical and conceptual frameworks based on five thematic areas. It analysed 
the tensions between hegemonic and counter-hegemonic globalization 
and identified concrete plural of forms of democracy, production systems, 
multiculturalism, concepts of justice and forms of citizenship, biodiversity and 
knowledge, labour practices and struggles, interpretations of their forms and 
their tensions. The project revealed the need for analytical frameworks better 
able to account for diversity in the world, based on the concept of ecologies. 
It emphasised that it is only possible to understand this diversity through 
a sociology of absences and emergence and an ecology of knowledges that 
allows for recognition and translation between different ways of knowing the 
world. The end result was the publication of six thematic books in Portugal, 
Brazil and England, one based on biographical narratives of activists from 
different countries, and several exploring national cases.  The project was 
also responsible for the theoretical and conceptual development that would 
shape the new ALICE project, which also mobilizes the RES network of social 
scientists.

MacArthur Foundation and Calouste Gulbenkian Foundation

1999 — 2001
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Centrando a atenção no papel que os intermediários culturais desempenham 
na modelação e na dinamização das culturas urbanas, o projeto procurou 
captar as dinâmicas de transformação cultural nas cidades portuguesas 
em 4 domínios principais: 
i) produção e difusão da música popular urbana; 
ii) os grandes eventos culturais de teor prestigiante; 
iii) os processos de patrimonialização dos centros históricos; 
iv) as “artes médias” e os mundos culturais emergentes em contexto urbano.

1. A investigação deu conta da emergência e da consolidação de um 
numeroso grupo de intermediários culturais que atuam não apenas no 
interior dos mundos da cultura, mas também entre estes e os mundos da 
economia e da política. Referenciou alguns dos principais processos em 
que a sua atuação é visível, identificando os principais agentes, as condições 
do seu desempenho e a forma como atuam no espaço de algumas cidades 
portuguesas. Mostrou o papel decisivo que desempenham atualmente em 
dimensões essenciais da modelação dos ambientes culturais urbanos e, de 
forma mais ampla, na definição dos processos de oferta, difusão e acesso 
à cultura nas cidades portuguesas. Constatou também a influência que 
os novos intermediários culturais têm na definição das agendas políticas 
orientadas para o reforço da capacidade e da imagem cultural das cidades.

2. Do projeto resultaram a publicação de um número temático da Revista 
Crítica de Ciências Sociais, dedicada ao tema Cidade/Artes/Cultura, 
25 artigos publicados em livros coletivos, revistas científicas e atas de 
Congressos e numerosas comunicações apresentadas a eventos científicos 
pelos membros da equipa.

Carlos Fortuna, Claudino Ferreira, Paula Abreu, Paulo Peixoto, Helena Santos, Cláudia Pato de 
Carvalho, Tânia Costa, Patrícia Correia, Sara Melo.

Focusing on the role played by cultural intermediaries in shaping and 
energizing urban cultures, this project sought to capture the dynamics of 
cultural transformation in Portuguese cities in four main areas: 
i) production and diffusion of urban popular music; 
ii) prestigious cultural events; 
iii) heritage processes involving historic centres; 
iv) “media arts” and emerging cultural worlds within an urban context.

1. The research reported on the emergence and consolidation of a large group 
of cultural intermediaries that not only act within cultural spheres, but also 
between them and economic and political spheres. It referenced some of the 
key processes in which this action is visible, identifying the key players, the 
conditions under which they perform and how they operate within several 
Portuguese cities. It revealed the decisive role they currently play in key 
areas of shaping urban cultural environments and, more broadly, in defining 
processes for the supply, distribution and access to culture in Portuguese cities. 
It also identified the influence of the new cultural intermediaries in defining 
policy agendas which focus on strengthening the capacity and cultural image 
of cities.

2. Other  results included the publication of a thematic issue of the Revista 
Crítica de Ciências Sociais dedicated to  the City/Arts/Culture, 25 articles 
published in collective books, journals and conference proceedings  and many 
papers presented at scientific meetings by members of the research team.

73.250,00€ Fundação para a Ciência e Tecnologia 
     Portuguese National Foundation for Science and Technology

2000 — 2002
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PEMINT
THE POLITICAL ECONOMY OF MIGRATION IN EUROPE

2001 — 2004

O objetivo foi compreender como os processos de tomada de decisão em 
matéria de recrutamento de trabalho, por parte das empresas nacionais e 
multinacionais, originam resultados distintos em termos da mobilidade de 
trabalho e migração internacional, sob o impacto de diferentes disposições 
de estado social, sistemas fiscais e marcos regulatórios. 
O projeto concentra-se sobre as ocupações altamente qualificados e menos 
qualificados em áreas como as Tecnologias de Informação e Comunicação, 
Construção, Saúde e Assistência Social. Os objetivos foram organizados em 
quatro categorias: implicações no recrutamento de trabalho; problemas de 
integração europeia deficitária; agência individual e resultados inesperados; 
o impacto das instituições emergentes da governança global.

O projeto demonstra as consequências de uma integração Europeia 
deficitária, mostrando como as decisões de recrutamento ilustram reações 
em cadeia que ligam os estados membros da UE, onde a livre circulação 
é “supra nacionalizada”, enquanto os sistemas sociais e fiscais não o 
são. O PEMINT forneceu conhecimentos avançados que demonstram 
as consequências e implicações da integração europeia deficitária, 
promovendo processos de aprendizagem e de estratégias sobre o emprego 
na UE e o desenvolvimento de políticas sociais.
A maior descoberta foi que a maioria das variáveis   institucionais 
e regulamentares que estudamos parecem ter um impacto sobre o 
comportamento de recrutamento dos empregadores, embora nem sempre 
de forma decisiva. Também se concluiu que uma integração europeia 
deficitária não é necessariamente prejudicial no recrutamento e mobilidade 
internacional, como é frequentemente assumido. Pelo contrário, há 
situações em que a redução de custos é um grande incentivo para o 
recrutamento externo, como no sector da construção. No sector da saúde 
as diferenças culturais e linguísticas são percebidos como os principais 
obstáculos para o recrutamento no exterior, com exceção do Reino Unido. 
Para certos tipos de empregos, em especial as que envolvem contacto com 
o público em geral, as competências linguísticas e culturais insuficientes 
pode ser problemáticas.

Maria Ioannis Baganha, José Carlos Laranjo Marques, Pedro Góis, SóniaPires, Joana Sousa 
Ribeiro, Andrew Geddes, Alex Bach, Michael Bommes, Holger Kolb, Uwe Hunger, Kirsten 
Hoesch, John Salt, Janette Dobson, Han Entzinger, WimBlauw, Madelon Den Adel, Emilio 
Reyneri, Giovanna Fullin, Ivana Fellini, Anna Ferro, Barbara Daroit, João Peixoto, Catarina 
Sabino, Susana Murteira, Sandra Lavenex, Philippe Koch and Eliane Kraft.

1.089.834,00€  5º Programa - Quadro da Comissão Europeia

The objective of the PEMINT project was to understand how decision- 
-making processes concerning the recruitment of labour by national and 
multinational companies lead to different outcomes in terms of labour 
mobility and international migration, given the impact of different forms of 
welfare provision, fiscal systems, and regulatory frameworks. 
It focuses on selected highly skilled and less skilled occupations in areas such 
as Information and Communications Technology, construction, health and 
social welfare. The objectives were organised under four headings: implications 
for labour recruitment; problems of inadequate European integration; 
individual agency and unexpected outcomes; the impact of emerging global 
governance institutions.

The project reveals the consequences of inadequate European integration,  
showing how recruitment decisions are illustrative of chain reactions amongst 
EU member states when free movement is ‘supranationalised’ but welfare 
and fiscal systems are not. PEMINT provided detailed knowledge revealing 
the consequences and implications of incomplete European integration 
which feeds into learning processes and strategizes for employment and the 
development of social policies in the EU. 
The major finding of PEMINT was that most of the institutional and 
regulatory variables that were studied appeared to have an impact on 
employers’ recruitment behaviour, although not always in a decisive manner.
PEMINT also found that inadequate European integration does not necessarily 
hamper international recruitment and mobility, as is often assumed. 
On the contrary, there are situations in which cost reductions are a major 
incentive for foreign recruitment, for example in the construction sector. 
In the health sector, cultural and linguistic differences are perceived as 
the main obstacles to recruitment abroad, with the exception of the UK. 
For certain types of jobs, particularly those that involve contact with the 
general public, insufficient language and cultural skills can be problematic.

InstitutfürPolitikwissenschaft - Universität Bern (Switzerland), SOCIUS - Centro de Investigação 
em Sociologia Económica e das Organizações - Universidade Técnica de Lisboa (Portugal), 
Dipartimentodi Sociologia e RicercaSociale - UniversitàdegliStudidi Milano-Bicocca (Italy), 
UniversitätOsnabrück (Germany), Faculteit der SocialeWetenschappen - Erasmus Universiteit 
Rotterdam (The Netherlands), Migration Research Unit - University College of London (United 
Kingdom), University of Liverpool (United Kingdom).

5th Framework Programme - European Commission
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Este projeto investigou o período do início do século XX, caracterizado por 
transformações radicais nas ciências, política, costumes sociais, literatura 
e arte, e em geral designado por “modernismo”. Os projectos individuais 
ocuparam-se de: construção poética do sexo e sexualidade do sujeito 
da nação no modernismo português e americano; violência e poética 
da memória no modernismo austríaco e português; raça, etnicidade 
e resistência no modernismo afro-americano e na escrita africana 
contemporânea de expressão lusófona e anglófona; memória nacional e sua 
repressão no modernismo americano, português e brasileiro; metáfora da 
janela e da liminaridade no modernismo português, irlandês e americano.

A 3-4 de Junho de 2005 realizou-se em Coimbra, CES/FLUC, o colóquio 
internacional “Modernismos/Modernisms”. Além dos investigadores 
do projeto, participaram os especialistas convidados, que viriam a 
contribuir para o volume/conclusão do projecto, TranslocalModernisms. 
International Perspectives, intro. Françoise Melzter. Peter Lang, 2008.

Maria Irene Ramalho, António Sousa Ribeiro, Isabel Caldeira, Maria José Canelo, Inês Pinto 
Basto, Ana Luísa Saraiva, Catarina Martins, Paula Elyseu Mesquita.

O projeto interdisciplinar “Novas Poéticas de Resistência: o século 
XXI em Portugal” incluiu quatro áreas: Estudos Literários, Tradução, 
Sociologia e Sociolinguística. Debruçou-se sobre políticas de linguagem, 
nomeadamente, sobre algumas que, das suas margens, produzem o centro 
enquanto lhe resistem: no experimentalismo; no esforço da tradução; 
numa hermenêutica dia(poli)tópica exigida pelo multiculturalismo, pela 
emigração, pelo bilinguismo; com base numa sociologia das ausências 
e em linhas de fuga quelevam ao nomadismo, ao descentramento e à 
desterritorialização da língua e da identidade.

Demonstrou-se que, no campo literário português, é mais fácil passar do 
local ao transnacional do que do local ao nacional, comprovando-se um 
centralismo sistémico: projetos literários fora de Lisboa e Porto, a literatura 
oral e a escrita das mulheres permanecem praticamente invisíveis. Práticas 
de leitura e escrita – de crianças de Leste ou em processo de reinserção 
social, e adolescentes em tratamento da toxicodependência – assentam em 
processos rígidos de uso da língua, produzindo discriminação e construção 
de identidades pela negativa, que se evitariam usando práticas poéticas 
e/ou artísticas democráticas. A tradução sublinhou a importância do 
experimentalismo e como o cruzamento com a diferença e a diversidade 
linguísticas permite inaugurar sentidos e espaços para exercício de 
cidadania ativa. Um dos resultados foi um Vídeo-documentário O Não- 
-Dito, o Interdito e o Inaudito. Escrita Criativa e Poéticas de Resistência 
em Portugal (1990-2010).

Graça Capinha, Adriana Bebiano, Aline Bernar, Clara Keating, Clara Lourenço, Feliciano de Mira, 
Gisele Wolkoff, Isabel  Pedro  dos  Santos, Isaura Pinto, Jorge  Fragoso, José  Manuel  Lourenço, 
Manuel Portela, Olga Solovova, Teresa Fonseca, Rita Grácio, Cristina Néry.

This project researched the period in the early twentieth century characterized 
by radical changes in science, politics, social customs, literature and art 
and generally referred to as “Modernism.” Individual projects dealt with 
the following: the poetic construction of the gender and sexuality of the 
national subject in Portuguese and American Modernism; violence and 
poetic memory in Austrian and Portuguese Modernism; race; ethnicity and 
resistance in African-American Modernism and contemporary Lusophone 
and Anglophone African writing; national memory and its repression in 
American, Portuguese and Brazilian modernism; the metaphor of the 
window and liminality in Portuguese, Irish and American Modernism.

The international colloquium “Modernismos/Modernisms”, held in Coimbra, 
CES/FLUC, 3-4 June 2005, involving guest speakers in addition to the 
research team, who later contributed to the volume/conclusion of the project, 
Translocal Modernisms. International Perspectives, intro. Françoise Melzter, 
Peter Lang, 2008.

45.000,00€ Fundação para a Ciência e Tecnologia
     Portuguese National Foundation for Science and Technology

The interdisciplinary project “New Poetics of Resistance: the 21st Century in 
Portugal” included four different areas: literary studies, translation, sociology 
and sociolinguistics. It focused on language policies, particularly those which 
are marginal yet produce the centre whilst resisting it, experimentalism, 
the work of translation and the dia(poly)topical hermeneutics demanded 
by multiculturalism, emigration and bilingualism. The work was based 
on a sociology of absences and on departure points leading to nomadism, 
decentering and the deterritorialization of language and identity.

This project showed how it is much easier to move from the local to the 
transnational in the field of Portuguese literature than from the local to 
the national which, in itself, proves the existence of a systemic centralism: 
literary projects outside Lisbon or Porto, oral literature and women’s writing 
remain largely invisible. Reading and writing practices – involving Eastern 
European immigrant children and those undergoing social reinsertion or 
teenagers being treated for drug addiction – are based on strictly normative 
language use processes, thus leading to discrimination and negative 
identity construction which could be avoided by the use of more democratic 
poetic and/or artistic practices. Translation underlined the importance of 
experimentalism and how the contact with linguistic difference and diversity 
opens up new meanings and spaces for active citizenship. One of the results 
was the video documentary O Não-Dito, o Interdito e o Inaudito. Escrita 
Criativa e Poéticas de Resistência em Portugal (1990-2010).

75.000,00€ Fundação para a Ciência e Tecnologia
     Portuguese National Foundation for Science and Technology 
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INTERACT
EDUCATION FOR ACTIVE CULTURAL CITIZENSHIP 

2004 — 2007

Este projeto teve como principal enfoque a dimensão intercultural 
da educação para a cidadania e como objetivo apresentar algumas 
recomendações para a formação de professores neste campo.
Seguiu três passos metodológicos principais: 
(1) análise documental; (2) análise curricular; (3) um estudo empírico.
Pretendeu ainda estabelecer a ligação entre os documentos oficiais, a gestão 
curricular e as experiências, interesses e expectativas dos professores no 
que se refere à educação para a cidadania, com enfoque na sua dimensão 
intercultural, de modo a apresentar recomendações gerais e específicas 
para a formação de professores nesta área. O propósito final deste projeto 
foi contribuir para a implementação eficaz dos documentos oficiais e para 
a divulgação das boas práticas nas escolas.

Primeiro, os professores devem tomar consciência da necessidade de 
preparação académica e profissional específica, atualizando e desenvolvendo 
a sua especialização, prática e teórica, em educação para a cidadania 
intercultural; Os professores da amostra reconheceram a necessidade de 
apoio teórico relacionado com a implementação de projetos específicos; 
Nos quatro países, surgiu a necessidade de formação inicial que trate dos 
princípios e práticas para a educação cidadã em sociedades multiculturais 
num mundo globalizado. Os gestores escolares devem também ter acesso 
a programas de formação em gestão intercultural e a certificação deveria 
constituir uma exigência profissional. Os programas de formação de 
professores deveriam focar-se em teorias complexas e divergentes sobre 
conceitos tais como identidade, cidadania, multicultural, intercultural, 
democracia, direitos humanos, cosmopolitismo, racismo, de modo 
capacitá-los para uma estrutura conceptual e abordagem crítica relativa 
a estes temas; Os programas de formação devem promover uma relação 
entre a participação cívica dos professores fora da escola e o seu papel como 
educadores de cidadania intercultural; As formações deveriam ocupar-se 
mais dos estudos dos documentos oficiais, nacionais e internacionais, que 
se refiram à cidadania intercultural e à educação multi/inter-cultural; 
Os professores recomendaram que se realizassem protocolos entre 
instituições de ensino superior, centros de formação e escolas para a 
coordenação dos programas de formação de professores. 

Manuela Guilherme, José Manuel Pureza, Graça Costa, Olga Solovova, Ricardo Cabrita, Bente 
Meyer, Claus Haas, HelleRørbech, KatrineDahlMadsen, Paloma Castro, Natalia Barranco 
Izquierdo, HughStarkey, AudreyOsler.

550.000,00€ 6º Programa-Quadro da Comissão Europeia e Fundação 
Calouste Gulbenkian

The main focus of this project was the intercultural aspect of citizenship 
education and its objective was to provide guidelines for teacher training in 
this area.
It involved three main methodological steps: 
(1) document analysis; (2) curriculum analysis; (3) an empirical study. 
The project aimed to establish links between official documents, curriculum 
management and teachers’ experiences, interests and expectations of 
citizenship education with a focus on the intercultural dimension, in order 
to make general and specific recommendations for teacher training in this 
area. The purpose of this project was to contribute towards the effective 
implementation of official guidelines and the dissemination of good practices 
in schools. 

Firstly, teachers should be aware of the need for specific academic and 
professional preparation and for practical and theoretical updating and 
development of their particular expertise within the field of intercultural 
citizenship education. Teachers in our sample acknowledged the need for 
theoretical support if this is related to the implementation of a specific project.
In all four countries, there is a need for initial training for teachers that 
addresses the principles and practices of educating citizens for a multicultural 
society in a globalized world. School managers should also have access to 
intercultural management training programmes and certification should 
be made a professional requirement. Training programmes should focus 
on the complex and varying theories surrounding notions such as identity, 
citizenship, multiculturalism, interculturalism, democracy, human rights, 
cosmopolitanism and racism, in order to enable teachers to develop a 
conceptual framework and critical approach to these themes.
Teacher training programmes should foster clear links between teachers’ 
civic participation outside schools and their role as intercultural citizenship 
educators. Teacher training programmes should dedicate more time to 
studying official international and national documents on intercultural 
citizenship and multi/inter-cultural education.
Teachers recommended protocols with higher education institutions, 
teacher training centres and schools in order to coordinate teacher training 
programmes.

DanmarksPædagogiskeUniversitet (Denmark), Departamento de Didáctica de la Lengua y 
la Literatura - Universidad de Valladolid (Spain), Centre for Citizenship and Human Rights 
Education - University of Leeds (United Kingdom). 

6th Framework Programme - European Commission and Calouste 
Gulbenkian Foundation

Objetivos // Objectives

Conclusões e Resultados // Conclusions and Results

Coordenadora e Equipa de investigação // Coordinator and Research team

Orçamento e Entidade Financiadora // Budget and funding body

Parceiros // Partners



Este projeto teve como objetivo identificar e analisar os papéis 
desempenhados por mulheres e meninas em contextos de violência(s) 
armada(s), em concreto no caso do Rio de Janeiro, os impactos específicos 
que esta violência tem sobre as suas vidas e as estratégias que utilizam 
para lhe fazer frente. Os dados da pesquisa contribuíram para influenciar 
políticas públicas sobre desarmamento, segurança pública e construção da 
paz.

A probabilidade de homens, especialmente jovens, matarem e morrerem 
vítimas de armas de fogo no Rio de Janeiro, tal como no resto do mundo, 
é muito maior do que para mulheres. Este argumento tem sido usado, 
nacional e internacionalmente, para justificar (legitimar e perpetuar) a 
ausência de mulheres tanto nas pesquisas como intervenções de resposta 
à violência armada. No entanto mulheres, homens, meninas e meninos 
participam, de formas distintas, deste tipo de violência. Sofrem as suas 
consequências específicas e reagem a estas formas de violência.
Resultados: 3 livros (1 nacional, 2 internacionais); 4 artigos (2 nacionais, 2 
internacionais); 1 documentário.

José Manuel Pureza, Tatiana Moura, Carla Afonso, Jessica Galeria.

10.000,00€ UNESCO e 100.000,00€ Fundação Ford

O objetivo principal deste projeto é analisar o impacto das políticas de 
cooperação dos doadores sobre a consolidação ou fragilização dos 
processos de construção estatal de três ex-colónias portuguesas: 
Angola, Guiné- Bissau e Moçambique. Inserido neste quadro geral, os 
objetivos específicos do projeto são, num primeiro momento, uma análise 
comparativa dos objetivos e estratégias declarados das políticas de ajuda 
ao desenvolvimento para com estes três países; em segundo, uma análise 
comparativa do impacto e dos resultados destas políticas nos três casos 
mencionados; e, finalmente, uma identificação de possíveis políticas 
alternativas.

Dois tipos de resultados: 1) No plano conceptual:o conceito de Estado 
frágil (ou falhado, ou colapsado) tem uma evidente carga prescritiva que 
assume o Estado weberiano como arquétipo da estatalidade e hierarquiza 
as diferentes experiências em função da maior ou menor proximidade face 
a essa referência; nesse sentido, trata-se de um conceito legitimador de 
políticas intervencionistas normalizadoras do centro sobre as periferias; 
2) No plano empírico:os três estudos de caso mostram que a força da 
condicionalidade dada às políticas de cooperação varia a priori em função 
das parcerias negociais estabelecidas com elites dos países destinatários 
e da robustez das instituições políticas desses Estados; e mostram que 
as políticas de cooperação são uma ilustração evidente da natureza 
semiperiférica de Portugal e da sua função de intermediação entre o centro 
e a periferia do sistema-mundo.

José Manuel Pureza, Katia Cardoso, Mónica Rafael Simões, Sílvia Roque, Teresa Almeida Cravo.

This project aimed to identify and analyse the roles played by women and 
girls in contexts of armed violence in Rio de Janeiro, the specific impact 
this violence has on their lives and the strategies they use to confront it. 
The research data contributed towards influencing public policies on gun 
amnesty programmes, public security and peacebuilding.

In Rio de Janeiro, as elsewhere in the world, men, and in particular young 
men, are much more likely to kill and be killed by firearms than women.      
This argument has been used, nationally and internationally, to explain 
(legitimise and perpetuate) the absence of women in both research and 
interventions designed to respond to armed violence. However women, 
men, girls and boys are all involved in different ways in this type of violence, 
suffering the consequences and responding to its various forms. 
Results: 3 books (1 national and 2 international publications); 4 articles (2 
national and 2 international publications); 1 documentary.

Viva Rio (Brasil), CESeC (Brasil).

UNESCO and Ford Foundation

The main objective of this project is to analyze the impact of donor cooperation 
policies in terms of consolidating or weakening state-building processes in 
three former Portuguese colonies: 
Angola, Guinea-Bissau and Mozambique. Within this general framework, 
the specific objectives of the project are, firstly a comparative analysis of the 
stated objectives and strategies of the development aid policies for these three 
countries, secondly, a comparative analysis of the impact and outcomes of 
these policies in these three cases and, finally, the identification of possible 
alternative policies. 

Two types of results: 1) On a conceptual level: the concept of the fragile 
(or failed, or collapsed) state has an obvious prescriptive character which 
assumes the Weberian state to be the archetype of statehood and establishes 
a hierarchy for different experiences based on their proximity to this model: 
in this sense, it is a concept aimed at legitimizing the interventionist and 
normalizing policies of the core directed towards the peripheries. 2) On 
an empirical level: the three case studies reveal that the strength of the 
conditionality attributed to cooperation policies varies a priori according 
to business partnerships formed with local elites in the target countries and 
the robustness of their political institutions. They also show that cooperation 
policies are a clear illustration of the semi-peripheral nature of Portugal and 
its role as an intermediary between the core and the periphery of the world 
system. 

200.000,00€ Fundação Ford 
       Ford Foundation

PEACE BUILDING PROCESSES 
AND FAILED STATE STRATEGIES

2005 — 2006

2005 — 2007

WOMEN AND GIRLS IN CONTEXTS OF ARMED VIOLENCE
A CASE STUDY OF RIO DE JANEIRO

Objetivos // Objectives

Objetivos // Objectives

Conclusões e Resultados // Conclusions and Results

Conclusões e Resultados // Conclusions and Results

Coordenadores e Equipa de investigação // Coordinators and Research team

Coordenador e Equipa de investigação // Coordinator and Research team

Orçamento e Entidade Financiadora // Budget and funding body

Orçamento e Entidade Financiadora // Budget and funding body

Parceiros // Partners



WITCHCRAFT AND MODERNITY IN MOZAMBIQUE
INTERROGATING KNOWLEDGE, LAW AND POLITICS

Este projeto estudou os agentes sociais que intervém na mediação de 
conflitos em Moçambique, onde a diversidade socio-jurídica assume 
particular relevância na análise da pluralidade de sistemas jurídicos que 
lidam com acusações de feitiçaria. Privilegiou-se o estudo do carácter 
político destas acusações, elemento que marca a moderna paisagem das 
lutas políticas no país.
O discurso da feitiçaria sugere uma modernidade alternativa, forjada na 
confluência de vários saberes e práticas. O projeto releu as realidades e 
as “crenças” tradicionais em contextos atuais, problematizando os matizes 
modernos locais. Procurou-se ampliar a compreensão destes fenómenos, 
antevendo que a discussão e exposição pública poderão funcionar como um 
fator de prevenção de potenciais situações de conflito que, de outra forma, 
seriam descritas como obscurantistas, promovendo simultaneamente uma 
melhor perceção dos conflitos no país, apelando a novas abordagens na 
luta pela promoção de uma cultura de direitos humanos numa perspetiva 
intercultural.

A feitiçaria emerge, nas práticas políticas contemporâneas, não como um 
vestígio residual da cultura ‘tradicional’ mas como parte de um drama 
social moderno e complexo. 
As acusações de feitiçaria são o espelho de situações complexas de 
pluralismo jurídico multicultural. Acusações de crimes cometidos por 
feitiçaria estão presentes nos vários sistemas de justiça em funcionamento 
em Moçambique (da justiça oficial às comunitárias). Quando as 
acusações são feitas, é necessário fazer a prova dos crimes, recorrendo-se 
frequentemente a curandeiros ou outros agentes sociais, que “identifica”’ os 
maus espíritos e sinais da sua presença, tornando admissível a explicação 
dos atos criminosos. Esta hibridação reflete um universo jurídico- 
-cultural complexo, onde o direito oficial reconhece a sua incompletude e 
indecidibilidade e, para as ultrapassar, recorre a outras instâncias.
Este estudo aponta como o Estado moçambicano heterogéneo no seu 
funcionamento gere os sistemas de justiça e cria espaços de emergência de 
novos atores. Simultaneamente, revelou-se a complexa natureza de relações 
de género, intergeracionais, étnicas, religiosas, assim como a intricada rede 
de sentidos associada ao conceito de ser moçambicano. 

Maria Paula Meneses, Boaventura de Sousa Santos, Margarida Gomes.

This project aimed to examine an important group of social actors involved in 
conflict mediation in Mozambique, a country in which socio-legal diversity is 
particularly relevant to an analysis of the plurality of legal systems that deal 
with accusations of witchcraft. The project focuses on the political nature 
of these accusations, a central feature of the modern landscape of political 
struggles in the country.
The discourse of witchcraft represents an alternative modernity, forged from 
the merging of various forms of knowledge and practices. This project aimed 
to reinterpret the realities and traditional ‘beliefs’ in contemporary contexts, 
problematising modern local nuances. Alongside it sought to broaden the 
understanding of these phenomena, envisaging that discussion and public 
exposure may act as a factor in preventing potential conflict situations 
that would otherwise be described as obscurantist, whilst also contributing 
towards a better understanding of conflict in the country, calling for new 
approaches in the struggle for the affirmation of an intercultural culture of 
human rights.

In contemporary political practices witchcraft emerges, not as a residual trace 
of a ‘traditional’ cultural past; but as part of a complex modern social process.
Witchcraft accusations mirror complex legal situations of multicultural 
pluralism. Allegations of crimes committed by witchcraft are a feature of the 
various systems of justice operating in Mozambique (from the official courts 
to community justice). In order to provide proof of the crime, evidence is 
often produced by healers and other (non-legal) agents, i.e. actors able to 
‘identify’ evil spirits and the signs of their presence, to make the explanation 
of criminal acts admissible. This form of legal hybridization reflects a complex 
legal-cultural universe in which official law recognizes its incompleteness and 
undecidability and therefore resorts to other authorities.
This study identifies how the Mozambican state, heterogeneous in its 
functioning, has been negotiating the justice systems in the country, even 
creating space for the emergence of new social actors. It also reveals the complex 
nature of gender, intergenerational, ethnic, and religious relationships, as 
well as the intricate web of meanings associated with the idea of Mozambican 
identity. 

30.000,00€ Fundação para a Ciência e Tecnologia 
     Portuguese Foundation for Science and Technology 
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No contexto da modernidade, o problema da representação da violência 
adquire novas configurações, motivadas pela perda do horizonte último 
de ordem e estabilidade oferecido pela noção de transcendência e pela 
problematização da própria possibilidade da representação associada às 
grandes catástrofes do século XX. O projeto visou analisar contextos em 
que o problema da representação da violência e, concomitantemente, 
a questão de saber como a violência afeta a própria ordem da representação 
se colocam de forma paradigmática.

Desenvolveram-se cinco subprojectos sobre os temas: a sátira moderna 
como estética da violência; a relação entre tradição e violência a partir 
da poesia lírica da modernidade; representações da violência na ficção 
irlandesa contemporânea; formas de rutura, integração e conflito no 
contexto norte-americano da Segunda Guerra Mundial; violência e 
transgressão no modernismo literário de língua alemã. A análise empírica 
destes temas permitiu comprovar a pertinência do problema e aprofundar 
em termos paradigmáticos a reflexão sobre um conceito ainda subteorizado.
Os resultados estiveram em debate no colóquio internacional 
“Representações da violência” (Coimbra, Setembro de 2008) e publicados 
no volume Representações da violência (org. António Sousa Ribeiro, 
Coimbra: Almedina, 2013).

António Sousa Ribeiro, Adriana  Bebiano, Catarina  Martins, Maria  Irene  Ramalho, 
Maria José Canelo, Tiago Alves.

O projeto teve como objetivo recolher e analisar representações públicas 
e privadas da Guerra Colonial. Através da investigação sobre a interação 
entre memória familiar e memória coletiva da guerra colonial, estudou-
-se a pós-memória da guerra. O projeto visou ainda a pesquisa sobre a 
transmissão da memória e da vulnerabilidade ao trauma entre gerações. 
A partir do estudo do impacto da pós-memória da guerra no imaginário 
nacional, pensou-se numa ética de representação da Guerra Colonial, 
abrindo novas linhas de investigação comparativa.

A pós-memória da Guerra Colonial – quer na vertente de recolha de 
entrevistas com ‘Filhos da Guerra’, quer na da produção artística e cultural 
desta segunda geração – mostra-nos que a Guerra Colonial, a partir da 
perspetiva dos filhos, gera o mecanismo de reconhecimento, primeiro na 
esfera familiar e, depois, na esfera pública no caso dos gestos de autor. 
A produção pública, de cariz artístico e cultural, pela mão da ‘segunda 
geração’ é um fenómeno em curso mas em fase de expansão.

Margarida Calafate Ribeiro, António Sousa Ribeiro, José Manuel Pureza, Roberto Vecchi, Rui 
Mota Cardoso, Luísa Silva Sales, Aida Dias, Luciana Moreira Silva, Hélia Santos, Mónica Silva, 
Ivone Castro Vale.

143.400,00€ Fundação para a Ciência e Tecnologia 
e Ministério da Defesa Nacional

In the context of modernity, the problem of the representation of violence takes 
on new configurations, due to the loss of the ultimate horizon of order and 
stability offered by the notion of transcendence and the problematization of 
the very possibility of representation associated with the major catastrophes 
of the 20th century. This project aimed to analyse contexts in which the 
problem of the representation of violence and, concomitantly, the question of 
how violence affects representation itself, are paradigmatic. 

Five subprojects were developed from these themes: modern satire as the 
aesthetic of violence; the relationship between tradition and violence in 
modern lyric poetry; representations of violence in contemporary Irish 
fiction; forms of rupture, integration and conflict in the USA during World 
War II; violence and transgression in German-language literary modernism. 
Empirical analysis of each of these topics confirmed the relevance of the 
research problem and added considerably to paradigmatic reflections on an, 
as yet, undertheorized concept.
The results were discussed at the international colloquium “Representations 
of Violence” (Coimbra, September 2008) and published in the volume 
Representações da violência (Representations of Violence) (ed. António 
Sousa Ribeiro, Coimbra: Almedina, 2013).

51.706,00€ Fundação para a Ciência e Tecnologia 
     Portuguese Foundation for Science and Technology

The project aimed to gather and analyze public and private representations 
of the Colonial Wars. Research into the interaction between family memory 
and the collective memory of the Colonial Wars led to a study of the post-war 
memory. The project also aimed to investigate how memory and vulnerability 
to trauma is transmitted from one generation to another. In studying the 
impact of the post-memory of the war on the national imagination, the 
project considered ethical representations of the Colonial Wars, opening up 
new lines of comparative research.

The post-memory of the Colonial Wars — whether in the form of interviews 
given by the “Children of the War” or the artistic and cultural production of 
this second generation – shows that, from the perspective of these children, 
the Colonial Wars have generated a mechanism of acknowledgement, firstly 
within the family and later in the public sphere, in the case of authors. Public 
artistic and cultural production by this “second generation” is an ongoing 
and expanding phenomenon.

Hospital Militar de Coimbra, Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.

Portuguese  Foundation for Science and Technology 
and Ministry of National Defence

THE REPRESENTATION OF VIOLENCE 
AND THE VIOLENCE OF REPRESENTATION

2005 — 2008

2007 — 2011

CHILDREN OF THE COLONIAL WARS
POST-MEMORY AND REPRESENTATIONS

Objetivos // Objectives

Objetivos // Objectives

Conclusões e Resultados // Conclusions and Results

Conclusões e Resultados // Conclusions and Results

Coordenador e Equipa de investigação // Coordinator and Research team

Coordenadora e Equipa de investigação // Coordinator and Research team

Orçamento e Entidade Financiadora // Budget and funding body

Orçamento e Entidade Financiadora // Budget and funding body

Parceiros // Partners



Procurou-se elaborar um dispositivo metodológico que respondesse a 
questões de avaliação relativas à conceção, às formas de tomada de decisão, 
ao sistema de relações interinstitucionais construído, à execução e aos 
seus efeitos. O exercício de avaliação desenvolvido não se restringiu aos 
resultados finais, tomando em consideração o processo de preparação, 
implementação e gestão.
O objetivo foi realizar uma avaliação que possibilitasse a sistematização de 
um conjunto de recomendações transmitidas à medida que a construção 
dos sistemas de informação primária e secundária se iam completando, 
especialmente nos relatórios intercalar e final.

O estudo identificou as principais fragilidades e boas práticas do plano 
em avaliação. As dezenas de recomendações incidiram nas dez grandes 
áreas de intervenção estatal abrangidas pelo Plano, bem assim como nas 
metodologias de diagnóstico, conceção e execução.

Virginia Ferreira, Cristina Vieira, Madalena Duarte, Maria  João Silveirinha, Rosa Monteiro, 
Sílvia Portugal.

O objetivo geral foi avaliar os impactos financeiros e sociais para as famílias 
da existência de pessoas com deficiências ou incapacidades no agregado 
doméstico. Deste, resultam, como objetivos específicos: identificar os 
riscos sociais da deficiência; analisar os encargos sociais e financeiros da 
deficiência; avaliar o impacto dos custos relacionados com a deficiência nos 
orçamentos das famílias; avaliar o impacto dos apoios, ajudas e prestações 
pecuniárias existentes no orçamento das famílias; avaliar o contributo das 
políticas públicas para a redução dos riscos sociais da deficiência.

Identificaram-se várias dimensões do quadro estrutural de desigualdade 
enfrentado pelas pessoas com deficiência: menores níveis de educação,  
de empregabilidade e de rendimentos do trabalho, maiores despesas com 
a saúde. Verificou-se, ainda, que as transferências sociais não suprem as 
condições de especial vulnerabilidade e que os custos financeiros e sociais 
para os agregados domésticos são elevados.
O Estudo teve como base conceptual a Classificação Internacional de 
Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) e base empírica um vasto 
conjunto de entrevistas. Tomando como referencial para o cálculo 
dos custos, a identificação das condições necessárias à optimização da 
autonomia, participação e qualidade de vida das pessoas com deficiência, 
identificou-se 10 perfis analíticos e estimou-se os custos acrescidos que, 
anualmente, recaem nos orçamentos familiares, em valores entre os 5100€ 
e os 26304€.

Sílvia Portugal, Bruno  Sena  Martins, Luís  Moura  Ramos, Pedro Hespanha, Joana  Alves, 
João Fidalgo.

The study aimed to develop a methodological tool to address evaluation issues 
relating to design, forms of decision-making, inter-institutional relations 
system, implementation and effects. The evaluation is not therefore restricted 
to the final results of the complete action but also concerns the preparation, 
implementation and management process. 
The aim was to produce an assessment that would allow for the systematization 
of a set of recommendations that could be transmitted as the primary and 
secondary information systems were constructed, particularly through 
interim and final reports.

The study identified the major weaknesses and best practices of the plan 
under assessment. The dozens of recommendations covered the ten major 
areas of state intervention covered by the Plan, as well as diagnostic, design 
and implementation methodologies.

48.260,00€ Comissão para a Igualdade e para os Direitos das Mulheres
     Portuguese Commission for Equality and Women’s Rights

The objective of this study was to evaluate the financial and social impacts 
for families which include people with disabilities and handicaps as members 
of the household. The specific objectives are to: identify the social risks of 
disability; analyse the social and financial costs of disability; assess the impact 
of disability-related costs on household budgets; assess the impact of support, 
aid and existing cash benefits on family budgets; assess the contribution of 
public policies to reducing the social risks of disability.

The study identified the different dimensions of the structural framework 
of inequality which affect disabled people in our society: lower levels of 
education, lower employment rates, lower income from employment and 
greater expenditure on health. In addition, it was found that social transfers 
do not compensate for the particular forms of vulnerability associated with 
disability and that the financial and social costs for households are high. 
The study adopted the ICF (International Classification of Functioning, 
Disability and Health) as its conceptual base and in-depth interviews as the 
empirical base. Taking the conditions required to optimise autonomy, inclusion 
and quality of life for disabled people as a reference for its calculations, the 
study identified 10 analytical profiles and estimated the additional costs 
borne annually by the respective household budgets at between 5,100€ and 
26,304€.

41.500,00€ Instituto Nacional de Reabilitação 
     Portuguese National Institute of Rehabilitation
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1978 — 2014 CENTRO DE ESTUDOS SOCIAIS
CENTRE FOR SOCIAL STUDIES

PERCURSOS DO SABER
PATHS OF KNOWLEDGE



O projeto propõe uma abordagem em múltiplos níveis da vulnerabilidade 
social e dos riscos relacionados com os perigos naturais e tecnológicos em 
Portugal continental. O objetivo principal é proceder a uma integração 
de escalas que permita um conhecimento aprofundado dos territórios em 
análise numa ótica abrangente de planeamento e de proteção civil, bem 
como a produção de instrumentos jurídicos e de um quadro normativo que 
possam contribuir para a definição de estratégias adequadas à prevenção e 
mitigação dos riscos identificados.

Foram promovidas sessões públicas que incluíram exposições com 
posters, mapas e outras informações gráfica com as zonas de risco e de 
maior vulnerabilidade social e elaborado de um manual para Avaliação do 
Índice de Vulnerabilidade (disponibilizado ao pessoal técnico das câmaras 
e atores envolvidos na gestão e avaliação da perigosidade).

José Manuel Mendes, Alexandra Aragão, Alexandre Tavares, Eduardo Basto, João Arriscado Nunes, 
Lúcio Cunha, Luís Figueiredo Neves e Susana Freiria.

189.011,00€ Fundação para a Ciência e Tecnologia

O objetivo deste projeto foi explorar o conhecimento da população 
portuguesa em matéria de saúde, com foco em três doenças/distúrbios.    
O projeto pretendeu ainda avaliar a forma como as informações em saúde 
são apropriadas e utilizadas.

Os resultados sugerem que; (i) Os indivíduos não são páginas em branco 
onde novas informações podem ser escritas, nem são portadores de 
conceções incompletas, erradas ou falsas que podem ser corrigidas ou 
sanadas. (ii) Quando o acesso à saúde é praticamente universal, como em 
Portugal, o envolvimento com o sistema de saúde e com os profissionais de 
saúde - principalmente médicos - são a fonte mais próxima e importante de 
informação. (iii) Os profissionais de saúde devem ter em conta a experiência 
dos doentes com a doença e com o serviço de saúde, (iv) A literacia em 
saúde não deve ser reduzida ao conhecimento e à informação sancionados 
pelo conhecimento biomédico e da saúde pública, mas considerar as 
configurações heterogéneas de conhecimentos e experiências dos cidadãos 
em matéria de saúde e doença.

João Arriscado Nunes, Carlos Barradas, Elisabete   Ramos, Manuel   Quartilho, José Borlido- 
-Santos, Joaquim Manuel Pires Valentim, Manuel   Quartilho, Maria Sanchez, Maria de Pina, 
Maria Correia, Rita Serra, Tiago Santos Pereira, Marta Roriz, Liliana Gil, Patrícia Ferreira, Ana 
Filipa Oliveira, Liliana Abreu.

291.790,00€ Fundação para a Ciência e Tecnologia – Programa Harvard

The project proposes an approach to the multiple levels of social vulnerability 
and risks associated with natural and technological hazards in mainland 
Portugal. The main objective is to produce integrated scales that allow for 
in-depth knowledge of the territories in question from a broad planning and 
civil protection perspective, as well as legal instruments and a regulatory 
framework that will contribute towards defining appropriate strategies for 
the prevention and mitigation of the risks identified. 

Public sessions were promoted with exhibitions featuring posters, maps and 
other visual information on the areas of risk and greatest social vulnerability, 
and elaborated a manual for evaluating the Vulnerability Index, (available to 
local council technical staff and other actors involved in hazard management 
and assessment).

Câmara Municipal de Ovar, Câmara Municipal da Marinha Grande, Câmara Municipal de 
Almeida, Câmara Municipal do Fundão, Câmara Municipal de Coimbra, Câmara Municipal de 
Proença-a-Nova, Câmara Municipal de Nelas. 

Portuguese Foundation for Science and Technology

The objective of this project was to explore the Portuguese population’s 
knowledge of health, with a focus on three diseases/conditions. The project 
also aimed to assess how information on health is appropriated and used.

The findings suggest that; (i) Subjects are not blank pages on which new 
information can be written or bearers of incomplete, erroneous or false 
concepts which can be corrected or remedied. (ii) When access to health care 
is virtually universal, as in Portugal, engagement with the health care system 
and with health professionals – mainly physicians – is the most immediate 
and important source of information. (iii) Health professionals need to take 
patients’ experiences of illness and the health service into consideration 
(iv) Health literacy should not be confined to knowledge and information 
sanctioned by biomedical and public health knowledge, but should also 
contemplate the heterogeneous configurations of citizens’ knowledge and 
experiences of health and disease.

Instituto de Biologia Molecular e Celular.

Portuguese Foundation for Science and Technology – Harvard Programme
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Os objetivos deste projeto são: (1) entender as dinâmicas da prostituição 
e as especificidades do tráfico para fins de exploração sexual em Portugal;  
(2) estudar a legislação sobre o fenómeno e a sua harmonia com as 
diretivas internacionais; (3) verificar se existem discrepâncias e contradições 
entre a law in books e a law in action; (4) identificar o nível de proteção 
oferecido (pelo Estado e sociedade civil) às vítimas, antes, durante e após 
o processo penal; (5) entender se os estereótipos sobre prostitutas e os 
preconceitos sobre imigrantes estão presentes nos discursos dos atores 
legais; (6) identificar experiências das vítimas e traficantes. Estes objetivos 
foram alcançados através do uso de métodos quantitativos (por exemplo, 
análise estatística) e qualitativos (análise de conteúdo de documentos, 
entrevistas, observação participante, etc.).

Num cenário de ausência de produção científica sobre esta matéria e de 
uma forte opacidade do fenómeno, este estudo, pioneiro em Portugal, 
contribuiu para fomentar uma intervenção mais eficaz no campo da 
prevenção, no campo legal e na proteção e auxílio às vítimas. Serviu de base 
para a elaboração do I Plano Nacional Contra o Tráfico de Seres Humanos. 
Produtos finais: Dois relatórios finais em português (uma versão longa e 
uma versão reduzida) e um em inglês.

Boaventura de Sousa Santos, Madalena Duarte, Conceição Gomes, Maria Ioannis Baganha.

(1) entender as especificidades do tráfico de seres humanos (TSH) para 
fins de exploração sexual e laboral; (2) analisar o impacto do fenómeno na 
legislação; (3) comparar as ferramentas legais e as estratégias de cooperação 
judiciária implementadas na Europa através de uma abordagem analítica 
que identifique discrepâncias e semelhanças entre diferentes quadros 
jurídicos; (5) analisar soluções repressivas adotadas pelos Estados;    
(6) examinar a integração de mecanismos de cooperação em planos e 
programas de coordenação transnacional dos agentes responsáveis   pela 
aplicação da legislação nacional; (7) comparar as práticas de cada país 
na luta contra o TSH; (8) identificar o nível de proteção e apoio dado 
às vítimas, antes, durante e após o processo penal; (9) refletir sobre as 
medidas no domínio da cooperação. 

Acreditamos ter contribuído, sobretudo nas esferas jurídicas e judiciais, 
para uma melhor compreensão dos procedimentos criminais em 
diferentes países e da sua adequação às legislações nacionais e ao direito 
internacional, identificando os principais fatores que dificultam a eficiência 
nas investigações criminais e na proteção de vítimas e testemunhas. 
Procuramos ainda fomentar o conhecimento do crime de tráfico laboral, 
ajudando a derrubar estereótipos associados ao TSH.  

Boaventura de Sousa Santos, Madalena Duarte, Conceição  Gomes, Ana  Oliveira, 
Tiago Ribeiro, Élida Lauris, Marina Henriques, Fátima de Sousa, Edgardo Rodríguez Gómez, 
Raoní Beltrão do Vale.

476.206,00€ Comissão Europeia - Direcção-Geral dos Assuntos Internos

The aims of this project are: (1) to understand the dynamics of prostitution 
and the specific features of trafficking for sexual  exploitation in Portugal; 
(2) to analyse legislation on sex trafficking and how it harmonises with 
international directives; (3) to determine whether discrepancies and 
contradictions exist between law in books and law in action; (4) to identify 
the level of protection offered (by the state and civil society) to victims before, 
during and after criminal proceedings; (5) to understand whether stereotypes 
about prostitutes and  anti-immigrant prejudices are present in the discourses 
of legal actors; (6) to identify experiences of victims and traffickers. These 
objectives will be achieved through the use of quantitative methods (e.g. 
statistical analysis) and qualitative methods (e.g. analysis of documents, 
interviews, participant observation etc.). 

Given the absence of scientific literature and the extreme lack of transparency 
surrounding the subject, this study, which is the first of its kind in Portugal, 
helped foster more effective intervention in the field of prevention, the legal 
field and protection and assistance for victims. It served as the basis for the 
preparation of the First National Plan against Human Trafficking. 
Final products: two final reports in Portuguese (a long version and a short 
version) and one in English.

100.000,00€ Comissão para a Igualdade e para os Direitos das Mulheres 
       Portuguese Commission for Equality and Women’s Rights

(1) to understand the specific features of sex and labour trafficking (THB); 
(2) to analyse the impact of THB on legislation; (3) to compare the legal 
tools and judicial cooperation strategies implemented in Europe through an 
analytical approach that identifies discrepancies and similarities in different 
legal frameworks; (5) to analyse repressive solutions adopted by states;                    
(6) to examine how cooperation mechanisms have been incorporated into 
national plans and programmes for the transnational coordination of national 
law enforcement agents; (7) to compare country-specific practices in the fight 
against THB (8) to identify the level of protection and support afforded to 
victims before, during and after criminal proceedings; (9) to reflect on the 
measures in the sphere of cooperation.

We believe we have contributed, in the legal and judicial spheres in particular, 
towards: a better understanding of criminal proceedings in different countries 
and their adequacy with regard to national legislation and international law, 
identifying the main factors that hinder efficiency in criminal investigations 
and victim and witness protection and fostering a better understanding of 
the crime of labour trafficking, helping debunking stereotypes associated to 
THB. 

Institute of Public Affairs (Polónia), Research Centre on Identity and Migration Issues - 
University of Oradea (Roménia), UniversitàCattolicadel Sacro Cuore - Transcrime (Itália), 
Institut d’EtudesEuropéennes - Université Libre de Bruxelles (Bélgica), Universidad Carlos III 
de Madrid (Espanha), Observatory on Trafficking in Human Beings (Portugal).

European Commission - Directorate-General Home Affairs

TRAFFICKING IN WOMEN FOR THE PURPOSES 
OF SEXUAL EXPLOITATION IN PORTUGAL

2006 — 2007

2011 — 2014
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HUMAN TRAFFICKING IN THE EU

PROMOTING LEGAL COOPERATION AND VICTIM PROTECTION
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O Observatório é uma base de dados virtual que, através da integração 
das dimensões da inclusão social, incide sobre políticas locais inovadoras. 
O objetivo foi analisar, através dos seus perfis, um conjunto diversificado 
de iniciativas ao nível das cidades, em diferentes países, e a transferência 
de conhecimentos entre a investigação e a promoção de políticas públicas 
locais. O estudo tomou em especial consideração o impacto da participação 
cidadã na construção de políticas de inclusão social e o impacto destas 
políticas na garantia do respeito pelos Direitos Humanos.

Novas abordagens que lidam com a diversidade de formas de exclusão 
social têm sido inventadas localmente, sobre diversas circunstâncias, e em 
situações em que as formas “tradicionais” de política social se mostram 
incapazes de gerir os problemas, necessitando, por isso, de incorporar 
conhecimentos que não possuem. Novas ações de políticas locais têm 
sido bem-sucedidas na inclusão social ao se desenvolverem em torno 
de ideias, conhecimentos, experiências e capacidades que se encontram 
deslocalizadas, numa variedade de arenas distribuídas entre diferentes 
atores. Os 64 casos estudados realçam questões e perceções relativas à 
natureza das cidades, sobre os novos papéis das autoridades locais, de 
práticas inovadoras de participação cidadã e de ferramentas emergentes 
que promovem a capacitação cidadã.

Giovanni Allegretti, Boaventura de Sousa Santos, Maria Paula Meneses e Nancy Duxbury.

40.000€ Ciudades y Governos Locales Unidos e Ajutament de Barcelona

The Observatory is a virtual database on innovative local policies integrating 
dimensions of social inclusion. It examines and profiles a diverse array of the 
most interesting initiatives at the city level internationally, and promotes the 
exchange of knowledge between research and policy practice. The published 
studies take into particular consideration the impact of citizen participation 
in social inclusion policies, and the impact of these policies on ensuring respect 
for human rights.

New approaches to address diversifying forms of social exclusion are being 
invented locally in diverse circumstances, situations in which ‘traditional’ 
forms of social policy are not working anymore and local governments are 
often unable to manage the issues and need to incorporate knowledge they 
do not have. Successful local policy actions towards social inclusion are being 
developed around ideas, knowledge(s), experiences, resources, and capacities 
which are (dis)located across an array of arenas and distributed among 
different actors. The 64 cases brought forward issues and insights relating to 
the nature of cities, the evolving roles of local authorities, innovative practices 
of citizen participation, and emerging tools for fostering empowerment.

Clemens Zobel, Elsa Lechner, Leonardo Veronez de Sousa, Manuela Gervasi, Mauro Serapioni, 
Michele Grigolo, Olena Luchyna, Pedro Hespanha e Stefania Barca.

United Cities and Local Governments and the City Council of Barcelona

2010 — 2011

INTERNATIONAL OBSERVATORY 
ON LOCAL POLICIES OF SOCIAL INCLUSION 
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Alain Santandreu, Alfredo José Ramos Pérez, Andrea Mariotto, Anna Ninan, Ayca Ince, Carmelita Breccione Mattucci, Christian Oxenius, Claudia Roselli, Cristino Pedraza, David Westendorff, 
Ebrivaldo Gonçalves Cavalcanti Junior, Fabio de Castro, Giovanni Saporiti, Gunther Merzthal, Hemanthi Goonasekera, Iago Otero, Isakha Diagana, Jason Nardi, Julien Talpin, Kim Dunphy, Laura 
Colini, Linda Knudsen McAusland, Luca Portacolone, M. Sharon Jeannotte, Margarita Nieto Restrepo; María de Lourdes García Vázquez, Mariangela Fornuto, Marnie Bedham, Michele Morbidoni, 
Ming Zhuang, Neiara de Morais, Simon Maurano, Sophie Daviau Dempsey, Svetlana Hristova, Teresa Cunha Martins e Tigran Kocharyan.



Os principais objetivos do projeto TOLERACE foram: (i) explorar a 
forma como diferentes significados atribuídos ao racismo e antirracismo 
são formados por órgãos e políticas públicas, bem como organizações da 
sociedade civil, ao nível local, regional, nacional e Europeu; (ii) identificar 
o impacto desses significados na marginalização do antirracismo dentro 
das atuais políticas de integração/inclusão e situações pós-coloniais.

Destacamos dois resultados finais:
- Os debates atuais sobre a integração/inclusão das minorias étnicas e 
imigrantes são cruciais para compreender os padrões duradouros de racismo. 
Alimentando o pressuposto da homogeneidade nacional nos diferentes 
contextos europeus, estes debates têm conduzido mais à discussão sobre a 
“presença” de imigrantes/minorias e as suas “características” (contrastes e 
inadequações culturais) do que à problematização do racismo. 
 - No desenho e implementação de políticas públicas, nas esferas do emprego 
e da educação, o racismo é compreendido como efeito do preconceito e 
da ignorância dos indivíduos. A discussão sobre o funcionamento das 
estruturas e das decisões ao nível institucional é evadida; reproduz-se 
também uma visão que considera as políticas antirracistas potencialmente 
“disruptivas” da “coesão social”, marginalizando a história de lutas políticas 
e o papel dos movimentos e ativistas antirracistas.  
Mais informação sobre a abordagem teórica, principais resultados e 
recomendações, na brochura: “Compreender as lógicas do racismo na 
Europa contemporânea” (http://www.ces.uc.pt/projectos/tolerace/pages/
pt/about-tolerace.php).

Boaventura de Sousa Santos

1.813.747,00€  7º Programa-Quadro para a Investigação - Comissão
      Europeia

TOLERACE’s main objectives were: (i) to explore how the different meanings 
given to racism and anti-racism are shaped by public bodies and policies, as 
well as civil society organisations, at the European, national, regional and 
local levels; (ii) to identify the impact of these meanings on the marginalisation 
of anti-racism within current integration/inclusion policies and post-colonial 
situations.

We highlight two key findings:
- Current debates on the integration of ethnic minorities and immigrants 
are crucial to understand the enduring patterns of racism. Reproducing 
the assumption of ethnic homogeneity in the different European national 
contexts, these debates have led more to a discussion about the “presence” 
of immigrants/minorities and their presumed “characteristics” (cultural 
“contrast” and “inadequacies”) than to the problematisation of racism.
- Within the design and implementation of public policies in the spheres of 
employment and education, racism is understood as an effect of individual 
prejudice and ignorance. The discussion of structures and decisions at the 
institutional level is evaded. Dominant approaches have also reproduced the 
view of anti-racist policies as potentially “disruptive” of “Social Cohesion”, 
marginalizing the history of political struggles and the role of anti-racist 
movements and activists.
More information about the project’s theoretical approach, key findings and 
recommendations, in the booklet, ‘Understanding the logics of racism in 
contemporary Europe’ (http://www.ces.uc.pt/projectos/tolerace/pages/pt/
about-tolerace.php).

CES Silvia Rodríguez Maeso  (coordenadora executiva), Marta Araújo, Maria Paula Meneses, 
Olivier Guiot, Francisco Freitas, Pedro Almeida, Carla Paiva.
Danish National Centre for Social Research (PI: Tina Gudrun Jensen) 
European University Viadrina (PI: Frank Peter)
University of Seville (PI: Ángeles Castaño)
University of the Basque Country (PI: Gabriel Gatti)
University of Leeds (PI: Salman Sayyid)

7th Framework Programme for Research - European Commission

2010 — 2013
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TOLERACE - THE SEMANTICS OF TOLERANCE AND (ANTI-)RACISM
PUBLIC BODIES AND CIVIL SOCIETY IN COMPARATIVE PERSPECTIVE



2010 — 2013

Este projeto de investigação é, simultaneamente, uma celebração e uma 
inovação. Uma celebração no sentido de comemorar a ordem dada por 
D. João III, em meados do séc. XVI, a André de Resende para traduzir para 
português o De re Aedifcatoria de Leon Battista Alberti.
Uma inovação no sentido de produzir, pela primeira vez, um ambiente 
computacional inteligente para se entender o impacto cultural deste tratado 
na arquitetura clássica, tanto em Portugal como no ultramar.
A investigação desenvolve-se em seis abordagens: 
Alberti e o De re aedificatoria; Novas tecnologias digitais; Gramática dos 
espaços sagrados; Gramática da sistematização da coluna; Arquitetura para 
um humanismo moderno; A virtual realidade da arquitetura albertiana.

A influência do De re aedificatoria publicado em 1485 e sem ilustrações, 
foi investigada a partir de um ambiente computacional para construir 
uma gramática generativa da forma, não só para descodificar aquele texto, 
mas também para entender a sua influência na arquitetura Portuguesa 
da contra-reforma. Para o efeito, utilizaram-se instrumentos dados pela 
construção de uma gramática generativa da forma, o que possibilitou 
avaliar, pela primeira vez, as transformações, no âmbito da arquitetura 
clássica, entre as propostas de organização formal sugeridas naquele 
tratado e os edifícios projetados e construídos, tanto em Portugal como 
nos territórios ultramarinos. 
Realizou-se uma exposição itinerante com os resultados alcançados, que 
mostraram a ascendência deste tratado na arquitetura religiosa daquele 
período, bem como uma conferência internacional na qual participaram 
tanto os elementos da equipa de investigação como peritos internacionais 
e os consultores. Os resultados foram discutidos e publicados em três 
dezenas de comunicações e de artigos. As gramáticas da forma deram 
origem a dois software educacionais.

Mário Kruger, Bruno Araújo, Bruno Figueiredo, Eduardo Castro e Costa, Giovana de Godoi, 
Gonçalo  Canto  Moniz, Hélder  Carita, Joaquim  Jorge, José  Pinto  Duarte, Luís  Ferreira, 
Maria Calado, Nelson Mota, Filipe Coutinho e Vitor Murtinho.

161.636,00€  Fundação para a Ciência e Tecnologia

This research project is a celebration and an innovation. A celebration in 
the sense of commemorating the order given by King John III, in mid XVI 
century, to André de Resende to translate Alberti’s De re aedicatoria to the 
Portuguese language.
An innovation in the sense of producing, for the first time, an intelligent 
computational environment to understand the cultural impact of this treatise 
on classical architecture in Portugal and abroad.
Research developes in six approaches: 
Alberti and the De re aedicatoria; New digital technologies; Grammar of 
sacred spaces; Grammar of column systematization; Architecture for a 
modern humanism; The virtual reality of Albertian Architecture.

The influence of the treatise De re aedificatoria by Leon Battista Alberti, 
originally published in 1485 and without illustrations, was investigated by 
using a computational environment to build a shape grammar, not only to 
decode that text, but also to understand its influence on Portuguese architecture 
of the counter-reformation using for this purpose the instruments given by 
the construction of a generative grammar of form. This allowed, for the first 
time, to evaluate the transformations, within the classical architecture, of 
the proposals suggested by that treaty and by the buildings designed and 
constructed in Portugal and the overseas territories. 
A mobile exhibition was held showing the ascendancy of this treaty in the 
religious architecture of that period, as well as was promoted an international 
conference attended by the entire research team and by international experts. 
The results were debated and published in more than 30 conference and 
journal papers. Two educational software were built in relation with the 
shape grammars.

Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCT/UC)
Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Investigação, Desenvolvimento em Lisboa 
(INESC ID/INESC/IST/UTL) e Instituto Superior Técnico (IST/UTL)
Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa (FA/UTL)

Portuguese Foundation for Science and Technology
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DIGITAL ALBERTI
TRADITION AND INNOVATION IN THE ARCHITECTURAL 

THEORY AND PRACTICE IN PORTUGAL



O objetivo é desenvolver novos paradigmas teóricos e de transformação 
social para as sociedades contemporâneas partindo da partilha transnacional 
de experiências e conhecimentos. Especificamente, pretende-se investigar 
em que medida a Europa pode co-aprender com o mundo extra-europeu 
em quatro áreas: a democratização da democracia; o constitucionalismo 
transformador, interculturalidade e a reforma do Estado; as economias não-
-capitalistas; os direitos humanos (com ênfase no direito à saúde) e outras 
gramáticas de dignidade humana. As quatro áreas estão inter-relacionadas 
e são concebidas como dimensões cruciais para a transformação social.
Os conceitos analíticos-chave são: ecologia de saberes e a tradução 
intercultural. A investigação desenvolver-se-á, articuladamente, em 
países portadores de experiências relevantes para estudar as quatro áreas, 
nomeadamente: Bolívia, Brasil, Equador, Índia e África do Sul. A relevância 
será especificamente testada em países europeus: França, Itália, Reino 
Unido e Portugal.

21 projetos de investigação foram definidos no âmbito do ALICE, 
abrangendo as quatro áreas temáticas e os países especificados na proposta 
inicial. No sentido de reforçar os conceitos teóricos e a estrutura conceptual 
do projeto, foram promovidos seminários com investigadores e professores 
de todo o mundo, bem como:
O Colóquio Internacional Epistemologias do Sul: aprendizagens globais 
Sul-Sul, Sul-Norte e Norte-Sul, Coimbra – 10 - 12 de Julho 2014;
Escola de Verão “Aprender com/a partir do sul: caminhando para traduções 
interculturais”, Curia, Portugal, 30 de Junho a 8 de Julho 2014;
Universidade Popular dos Movimentos Sociais (UPMS) – o ALICE 
promoveu já 14 UPMS, cujo conceito de co-aprendizagem visa colmatar o 
fosso existente entre conhecimentos. Baseia-se nas ideias de aprendizagem 
recíproca e ecologia dos saberes.
O ALICE concluiu ainda 6 Conversas do Mundo. Esta iniciativa reuniu 
homens e mulheres de diferentes partes do mundo e diferentes experiências 
que compartilham a luta pela dignidade humana e a crença de que um 
outro mundo é possível e necessário.

Boaventura de Sousa Santos, Alice Cruz, Aline Mendonça, Antoni Aguiló, Bruno Sena Martins, 
Catarina Gomes, Cecília Santos, Cristiano Gianolla, Dhruv Pande, Élida Lauris, Eva Chueca, 
Francisco Freitas José Luis Exeni, José Manuel Mendes, Julia Krabbe, Luciane Lucas, Mara Bicas, 
Maria  Paula  Meneses, Maurício  Hashizume, Raúl  Fernández, Sara  Araújo, Teresa  Cunha, 
Tshepo Madlingozi.

The objective is to develop new theoretical and social transformation 
paradigms for contemporary societies based on a transnational sharing 
of experience and knowledge. Specifically, it aims to investigate the extent 
to which Europe can co-learn from the world beyond its borders in four 
areas: the democratization of democracy; transformative constitutionalism, 
interculturalism and state reform; non-capitalist economies; human rights 
(with emphasis on the right to health) and other grammars of human dignity. 
These four areas are interrelated and are considered crucial aspects of social 
transformation. 
The key-analytical concepts of the project are the ecology of knowledges and 
intercultural translation. The research is interlinked and will be developed 
in countries which offer experiences relevant to the study of the four areas, 
namely Bolivia, Brazil, Ecuador, India and South Africa. Its relevance will 
be specifically tested in the European countries: France Italy, the UK and 
Portugal.

21 research projects have been defined within ALICE, covering the four 
thematic areas and countries specified in the initial proposal. To reinforce 
the theoretical concepts and conceptual structure of the project, advanced 
seminars have been held with researchers and teachers from around the 
world, as well as:
Epistemologies of the South International Colloquium: South-South, South-
North and North-South global learning, Coimbra – 10- 12 July 2014
Summer School “Learning from/with the South: towards intercultural 
translations”, Curia, Portugal, 30 June –8 July, 2014;
Popular University of Social Movements (UPMS) –ALICE has organised 14 
UPMS events, whose concept of co-learning seeks to bridge the existing gap 
between various knowledges and is based on the ideas of reciprocal learning 
and the ecology of knowledges. 
ALICE also has completed 6 Conversations of the World. This initiative brings 
together men and women from different parts of the world with different 
experiences who share the struggle for human dignity and the belief that 
another world is possible and necessary. 

2.423.140,00€ Conselho Europeu de Investigação 
     European Research Council

2011 — 2016
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ALICE - STRANGE MIRRORS, UNSUSPECTED LESSONS
LEADING EUROPE TO A NEW WAY OF SHARING THE WORLD EXPERIENCES



INTIMATE - CITIZENSHIP, CARE AND CHOICE
THE MICROPOLITICS OF INTIMACY IN SOUTHERN EUROPE

O principal objetivo do projeto INTIMATE é contribuir para a inovação 
jurídica, política e cultural no campo da cidadania íntima de pessoas 
lésbicas, gays, bissexuais e transgénero (LGBT). Para tal, o INTIMATE 
procede a uma análise comparativa e empiricamente fundamentada em 
três países da Europa do Sul – Espanha, Itália e Portugal –, visando repensar 
os temas da cidadania, do cuidado e da escolha.
O INTIMATE inclui seis estudos de caso em cada país abrangido 
distribuídos por três eixos temáticos: conjugalidade, parentalidade e 
amizade. Os estudos de caso contemplam conjugalidade lésbica, poliamor, 
procriação medicamente assistida e maternidade de substituição, nomeação 
de um/a filho/a, prestação de cuidados entre pessoas transgénero, e 
coabitação com amigas/os na idade adulta.

Reconhecendo a importância da diversidade de modelos pessoais, 
relacionais e familiares, o projeto INTIMATE visa ter impacto dentro e 
fora da academia. Neste sentido, definiu-se um conjunto de estratégias 
de divulgação para públicos diferenciados, incluindo conferências 
temáticas, sessões em escolas, sínteses de resultados, recomendações para 
decisores políticos, jornalistas e ativistas, e um site interativo e atualizado 
regularmente. Relativamente ao seu impacto académico direto, a equipa irá 
produzir um livro teórico, um livro em coautoria, e três números especiais 
em revistas indexadas ou três livros organizados.

URL: www.ces.uc.pt/intimate
Email: intimate@ces.uc.pt

Ana Cristina Santos, Ana Lúcia Santos, Beatrice Gusmano, Hélia Santos, Luciana Moreira Silva, 
Pablo Pérez Navarro, Tatiana Motterle.

INTIMATE’s main aim is to contribute to legal, policy and cultural innovation 
in the field of intimate citizenship of those on the margins of social, legal 
and policy concerns – lesbians, gay men, bisexuals and transgendered people 
(LGBT). It does so through a comparative, in-depth and empirically-grounded 
research in three contrasting Southern European countries – Italy, Portugal 
and Spain –, aiming at rethinking citizenship, care and choice.
INTIMATE involves conducting 6 cross-national qualitative studies 
across the strands of partnering, parenting and friendship in each of the 
chosen countries. The topics covered are lesbian coupledom, polyamorous 
relationships, assisted conception and surrogacy, naming a child, transgender 
and care, and living with friends in adult life.

Highlighting the significance of a range of diverse personal, relational and 
family models, INTIMATE’s findings will impact both within and beyond 
academia. In order to enhance general public impact, we set an array of 
strategies for on-going exchange and dissemination to various audiences, 
including thematic conferences, meetings with students, regular policy briefs, 
recommendations for NGO activists and policymakers, media briefs for 
journalists and an interactive website. As for academic impact, the team will 
publish one single authored, theoretical book, one co-authored book by the 
PI and all researchers, and 3 edited books or special issues of peer-reviewed 
international journals.
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Email: intimate@ces.uc.pt
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