PLANO DE ATIVIDADES
do
CENTRO DE HISTÓRIA DA SOCIEDADE E DA CULTURA
2021

1 - Amplificar níveis de internacionalização
1.1 Publicações de membros do CHSC
É imperioso melhorarmos os indicadores de produção em revistas e editoras
estrangeiras de prestígio por parte de membros do CHSC.
A nossa meta coletiva até final de 2023 deve ser atingir uma média anual de 1 texto
internacional por membro integrado da equipe.
1.2 Apoio a pesquisas e difusão de resultados em encontros científicos internacionais
A publicação de estudos de relevo com alcance internacional exige criteriosas e
originais pesquisas, acompanhadas pelo debate dos resultados que se vão alcançando. Para
estimular estas atividades o CHSC coloca à disposição dos seus membros em 2021 uma
verba de 20.000 EUR, a atribuir mediante a avaliação das propostas concretas que forem
recebidas pela Direção.
1.3 Organização de Conferências/Colóquios internacionais
Outra das vertentes que é decisiva para amplificarmos a dimensão internacional do
CHSC e a nossa produção historiográfica é a organização e presença institucional em
conferências/colóquios internacionais. Neste plano, devemos ser capazes, enquanto
instituição, de organizar iniciativas de relevo, e também de participar, individualmente, em
encontros científicos com forte cariz internacional.
Promover-se-ão as seguintes iniciativas:
* 4 e 5 de março, no âmbito das comemorações dos 730 anos da UC, realizar-se-á,
em Coimbra, o congresso Curvas, espartilhos e roupas de baixo: uma história íntima da
sedução feminina (séculos XIX e XX).

* junho, julho, novembro e dezembro de 2021, 2º ano de atividades do Seminário
Internacional UNIVERSidades: Redes e Identidades;
* 15 e 16 de julho de 2021, o CHSC em colaboração com o município de Leiria, a
Cátedra de Estudos Sefarditas Alberto Benveniste e Centro de Línguas, Literturas e Culturas
da Universidade de Aveiro, co-organiza o III Encontro Internacional Diálogos LusoSefarditas, que decorrerá em Leiria.
*

31

de

agosto

a

4

de

setembro,

colaboração

na

organização

da

XV Conference Internacional Révolution, Réaction Liberalisme – en Hommage a Alberto
Gil Novales, a realizar na Universidade de Turim, em Itália;
* 11 a 13 de outubro de 2021, colaboração na organização do Colóquio Internacional
do Bicentenário da Revolução de 1820, que decorrerá em Lisboa;
*14, 15 e 16 outubro de 2021, realizar-se-á, em Coimbra, numa co-organização que
envolve o CHSC, no âmbito da rede internacional REPORT(H), o IV Meeting REPORT(H)
- The natural and the human without frontiers: environments and deseases;
* A partir de outubro de 2021 iniciar-se-á o Seminário Anual de Investigação do
CHSC - Os mundos da História. Novas perspetivas e debates / Annual Research Seminar of
the CHSC - The worlds of History. New perspectives and debates. O seminário, que cobrirá
as amplas cronologias e áreas temáticas que caracterizam a atividade do CHSC, terá quatro
sessões por ano académico: outubro, novembro e abril, maio. Destina-se a toda a
comunidade historiográfica e consistirá numa conferência e debate, aproveitando a presença
entre nós de historiadoras/es de grande prestígio internacional. As sessões serão gravadas
em vídeo e divulgadas neste formato a partir da página web do Centro;
* 25 e 26 de novembro de 2021, colaboração na organização do Colloque
International Lumières et politique dans le monde ibéro-américain, que se realizará na
Université Paul-Valéry, Montpellier, em França ;
* 10 e 11 de dezembro de 2021, no âmbito do projeto ReligionAJE, realizar-se-á, em
Coimbra, a conferência internacional A justiça episcopal e os seus impactos no império
ultramarino português 1514-1750/Ecclesiastical Justice in the Portuguese Seaborne
Empire and its impacts 1514-1750;
* Novembro ou Dezembro, co-organização em conjunto com o IEM e CITCEM, em
Coimbra, do Research in Medieval Studies.
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* Iniciar-se-á a preparação da conferência internacional Merceneries and Crusaders
(1202-1480s), que ocorrerá em 22 a 24 de junho de 2022, em colaboração com o Hungary
in Medieval Europe Research Group, do Departamento de História da Universidade de
Debrecen (Hungria).
* Iniciar-se-á a preparação de conferência internacional em torno do tópico das
conexões entre Portugal e o Mundo durante o reinado de D. Manuel I (1495-1521), que se
perspetiva venha a ocorrer em julho de 2022.

1.4 Cooperação institucional
Serão retomados ou iniciados contactos com a Casa de Velázquez (Madrid) e a Scuola
Normale Superiore (Pisa, Itália), com vista ao estabelecimento de parcerias e iniciativas
comuns.
2. Promover atividades destinadas a intensificar e acompanhar a submissão de
candidaturas a projectos e bolsas de financiamento competitivo
* junho de 2021, a partir do site do CHSC, lançamento de programa destinado a
estimular candidaturas ao Concurso de Projetos em todos os Domínios Científicos 2022, ao
concurso de Estímulo ao Emprego Científico Individual 2022, às bolsas individuais Marie
Curie e ao programa de Bolsas de Investigação para Doutoramento 2022 (FCT), anunciado
que, enquanto instituição de acolhimento, o CHSC recebe candidaturas no âmbito destes
programas.
* 25 de maio de 2021, sessão de estímulo a candidaturas a programas de
financiamento de projetos do European Research Council (ERC). A sessão é reservada a
Investigadoras/es do CHSC que se proponham apresentar candidaturas que tenham o CHSC
como entidade de acolhimento.
* 19 de julho de 2021, o CHSC organiza uma sessão de formação sobre a preparação
de candidatura ao Concurso de Projetos em todos os Domínios Científicos 2022, destinada
a prestar esclarecimentos sobre requisitos formais de submissão à FCT deste tipo projectos
de investigação e a propiciar aconselhamento científico específico. A sessão é reservada a
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Investigadoras/es Responsáveis (IR) que se proponham apresentar candidaturas que tenham
o CHSC como entidade de acolhimento.
* 28 de Setembro de 2021, o CHSC organiza uma sessão de formação sobre a
preparação de candidatura ao Programa Estímulo ao Emprego Científico Individual 2022,
destinada a prestar esclarecimentos sobre requisitos formais de submissão à FCT deste tipo
projectos e a propiciar aconselhamento científico específico. A sessão é reservada a
Investigadoras/es que se proponham apresentar candidaturas que tenham o CHSC como
entidade de acolhimento.
* 12 de outubro

de 2021, o CHSC organiza uma sessão de formação sobre Bolsas

de Doutoramento 2022 (FCT), destinada a prestar esclarecimentos sobre requisitos formais
de submissão à FCT deste tipo projectos de investigação e a propiciar aconselhamento
científico específico. A sessão é reservada a doutoranda/os que se proponham apresentar
candidaturas que tenham o CHSC como entidade de acolhimento.
* 12 de outubro de 2021, o CHSC organiza uma sessão de trabalho sobre propostas
concretas de candidatura ao Concurso de Projetos em todos os Domínios Científicos 2022,
destinada a debater e melhorar as propostas a submeter. A sessão destina-se a
Investigadoras/es Responsáveis (IR) que se proponham apresentar candidaturas que tenham
o CHSC como entidade de acolhimento.
* 29 de novembro de 2021, o CHSC organiza uma sessão de trabalho sobre propostas
concretas de candidatura ao Programa Estímulo ao Emprego Científico Individual 2022,
destinada a debater e melhorar as propostas a submeter. A sessão destina-se a
Investigadoras/es que se proponham apresentar candidaturas que tenham o CHSC como
entidade de acolhimento.
* 29 de novembro de 2021, o CHSC organiza uma sessão de trabalho sobre propostas
concretas de candidatura a Bolsas de Doutoramento 2022 (FCT), destinada a debater e
melhorar as propostas a submeter. A sessão destina-se a Investigadoras/es que se proponham
apresentar candidaturas que tenham o CHSC como entidade de acolhimento.
3. Atualizar, renovar e rejuvenescer a equipa de investigadores integrados e
colaboradores
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Um dos eixos críticos da estratégia da Direcção do CHSC no ano de 2021 será a de
atualizar, renovar e rejuvenescer a sua equipe. Em simultâneo, será criado um lugar de
técnico superior a tempo integral e repensada a orgânica administrativa interna do CHSC.
De acordo com os dados disponíveis, o CHSC têm neste momento 53
investigadoras/es integradas/os e 54 colaboradoras/es. Todavia, o registo na FCT da equipe
carece de atualização que se empreenderá durante este ano.
A Direcção contactará individualmente as/os atuais investigadoras/es acerca do seu
interesse em continuarem a integrar o CHSC e acerca da sua disponibilidade efetiva para se
comprometerem com a vida científica coletiva da instituição.
Idêntica iniciativa será tomada relativamente às/aos colaboradoras/es e, no caso
das/os já doutoradas/os, sondando o seu interesse para integrarem o Centro na qualidade de
investigadora/es.
Logo que as condições sanitárias o consintam, será realizada uma reunião com
todas/os as/os colaboradores destinada a promover o conhecimento mútuo e a dinamizar
iniciativas conjuntas.
Serão feitas propostas concretas a historiadoras/es para integrarem o CHSC,
procurando ampliar a equipa em cerca de mais 10 elementos.
Para atrair

jovens investigadora/es e dinamizar a projecção internacional do CHSC

serão criadas duas bolsas de curta duração (2 meses) e lançada a respetiva candidatura para
que, em 2022, possamos ter as/os primeiros vencedores entre nós. As bolsas destinam-se a
recém doutorada/os (máximo dois anos após o doutoramento), para poderem realizar
pesquisas no CHSC e beneficiar do acervo da sua biblioteca e do ambiente de debate
científico que auxilie à reflexão crítica e ao desenvolvimento das suas pesquisas. Durante o
período da bolsa ficam as/os bolseiros vinculados a apresentar uma conferência sobre a
investigação realizada durante o doutoramento ou outra que, entretanto, tenham iniciado.
Concluir o concurso destinado à admissão de uma/um investigadora/or doutorado e
acompanhar e orientar o processo da sua integração na vida da instituição.
Concluir o concurso destinado ao recrutamento de técnica/o superior (P048-2010427) e acompanhar e orientar o processo da sua integração nas dinâmicas de atividade da
instituição.
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4. Refletir internamente sobre as linhas e grupos de investigação
Tendo em atenção as dinâmicas de investigação no mundo contemporâneo é
necessário aprofundar o diálogo e o debate crítico entre a comunidade historiográfica. Esta
é outra das áreas em que o CHSC precisa de criar uma nova cultura. Neste plano serão
promovidas diversas inicitivas tendentes a estimular a construção dessa cultura.
Para além das iniciativas científicas já referidas que o CHSC promoverá,
desencadear-se-á um debate interno destinado a repensar as linhas e grupos de investigação
existentes, à luz das tendências historiográficas hodiernas e do Plano de Atividades
apresentado à FCT em vigor entre 2020 e 2023.
Reflectir-se-á, no quadro da possível reconfiguração das linhas e grupos de
investição, sobre a respetiva coordenação científica.
Aprofundar-se-á a investigação sobre História da Universidade, procurando
desencadear outras iniciativas, para além do seminário internacional UNIVERSidades:
Redes e Identidades, que consolidem esta área de conhecimento no CHSC.
Será criado um Seminário de Investigação para Jovens Investigadores destinado a
disponibilizar um espaço de apresentação e debate de investigações e projetos levados a
cabo, sobretudo, pelos colaboradores não doutorados do CHSC. O Seminário terá uma
sessão mensal, a realizar nos meses correspondentes ao período de atividade letiva (entre
Outubro e Dezembro e Março e Junho - 7 sessões por ano).
Estimular-se-á a criação da 1ª Escola de Verão do CHSC destinada a jovens
aprendizes de História na área da Paleografia, Diplomática e Sigilografia, plano em que o
potencial humano do CHSC é riquíssimo.
5. Comissão Externa de Aconselhamento
Repensar a composição da Comissão Externa de Aconselhamento.
Reunir anualmente com a Comissão Externa de Aconselhamento para apreciar o
Plano de Atividades e ouvir sugestões.
6. Página web, divulgação e imagem externa

6

O papel da página web de uma organização é hoje um lugar crítico da divulgação da
sua atividade, de promoção e da construção da perceção da sua imagem externa. Um dos
grandes desafios de 2021 vai ser a revisão da configuração da página e a criação de
condições para a manter atualizada.
Será feita uma análise dos conteúdos e design gráfico da página e proposta uma nova
configuração.
Serão atualizados os conteúdos.
Será criada a figura de gestora/or de página.
Será criada uma Newsletter inicialmente com periodicidade trimestral.
Será criada uma conta de Facebook do CHSC.
7. Revista de História da Sociedade e da Cultura
Pesem os notáveis progressos realizados pela Revista de História da Sociedade e da
Cultura nos últimos anos, de que se destaca a sua maior abertura internacional, a avaliação
por pares, a edição digital, a submissão de artigos através de plataforma informática, e a
indexação na SCOPUS e Web of Science, precisamos de prosseguir este caminho. Esta
também poderá ser uma importante via para melhorar o impacto nacional e internacional do
CHSC.
Com o intuito de melhorar ainda mais a qualidade dos textos publicados e para atrair
mais autoras/es interessados em publicar na Revista será criado um prémio anual para
distinguir o melhor artigo publicado. Nesse sentido, durante

2021, será regulamentado o

prémio e publicitado para ser atribuído pela primeira vez a um dos artigos que vierem a ser
publicados no ano de 2022.
Será reformulada a composição do Conselho Editorial por forma a incluir
historiadores não portugueses, a rejuvenescer a sua composição e a atenuar a presença de
membros do CHSC.
Será repensada a estrutura da plataforma da página onde a Revista está alojada, por
forma a disponibilizar mais informação relevante (por exemplo as métricas da publicação),
eliminar a publicitação dos avaliadores e ter também informação em língua inglesa.
Serão criadas condições para a publicação de dois números por ano a partir de 2022.
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8. Biblioteca do Centro de História da Sociedade e da Cultura
A Biblioteca do CHSC já foi uma das bibliotecas de História de Portugal mais ricas
e atualizadas de Portugal. A crise financeira que afetou o CHSC impediu, nos últimos anos,
que a continuássemos a apetrechar. É agora tempo e há oportunidade financeira para retomar
o enriquecimento do espólio bibliográfico que possuímos. Devemos ter em mente que a
Biblioteca, agora disponível em livre acesso e com uma ótima sala para consulta, pode voltar
a ser um dos atrativos de integrar o CHSC ou de beneficiar de estadias de investigadoras/es
entre nós.
Será disponibilizada verba para aquisição de livros. Toda/os as/os investigadoras/es
podem fazer sugestões de compra de livros.
Será criada a figura de investigador Bibliotecário para tornar mais eficiente e
atualizada a gestão da Biblioteca.
Serão tomadas iniciativas para integrar na biblioteca do CHSC espólios bibliográficos
de antigos ou atuais investigadores.
9. Transferência de conhecimento
Iniciar diligências junto de autarquias da região Centro, tendo em vista a dinamização
de atividades em conjunto. Neste plano, deve ser dada atenção prioritária à articulação com
o município de Penela e com o Centro de Estudos de História Local e Regional Salvador
Dias Arnaut.

Coimbra, 29 de janeiro de 2021
A Direcção do CHSC
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