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REMESSAS – CONSTRUçãO DE UMA REDE DIGITAL DE INvESTIGAçãO 

SOBRE EMIGRAçãO ENTRE A EUROPA DO SUL E A AMéRICA DO SUL
Fernando de sousa

Completa-se, em 2014, uma década de pesquisas desenvolvidas por investigadores portu-

gueses, brasileiros, espanhóis e italianos, em torno da emigração portuguesa para o Brasil, 

numa fase inicial, mas que cedo alargaria o seu âmbito geográfico para a Europa do Sul 

e América do Sul. Neste período de tempo, enformados oficialmente por dois projetos de 

investigação apoiados pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, A Emigração do Norte 

de Portugal para o Brasil (2005-2008) e A Emigração de Portugal para o Brasil. Dinâmicas De-

mográficas e Discurso Político (2009-2014), desenvolveram-se diversas atividades científicas.

De fato, no âmbito da nossa atividade enquanto grupo de pesquisa, tiveram lugar, até 

o presente, nove Seminários Internacionais, organizados em parceria pelo CEPESE e por 

diversas instituições portuguesas e brasileiras, como a Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ), a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 

Paulo (FAPESP), a Universidade de São Paulo, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade Federal Fluminense, a Pontifícia Uni-

versidade Católica de São Paulo, a Universidade Católica de Santos, a Universidade Federal 

do Pará e a Universidade dos Açores.

No âmbito deste Projeto, foram publicadas as seguintes obras coletivas:

• Portugueses no Brasil: Migrantes em Dois Atos, Rio de Janeiro, 2006;

• A Emigração Portuguesa para o Brasil, Porto, 2007;

• Deslocamentos e Histórias: Os Portugueses, São Paulo, 2008;

• Os Novos Descobridores, Porto, 2008;

• Nas Duas Margens: Os Portugueses no Brasil, Porto, 2009;

• Entre Mares. O Brasil dos Portugueses, Belém, 2010;

• Um Passaporte para a Terra Prometida, Porto, 2011;

• De Colonos a Imigrantes. I(E)migração Portuguesa para o Brasil, São Paulo, 2013.
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Este Projeto deu ainda origem a uma coleção, Os Portugueses no Mundo, na qual se pu-

blicaram já, quanto a este tema:

• A Emigração Portuguesa para o Brasil e as Origens da Agência Abreu 

(1840), Porto, 2009;

• Laços de Sangue, Privilégios e Intolerância à Imigração Portuguesa no 

Brasil, Porto, 2010;

• As Relações Portugal-Brasil no Século XX, Porto, 2010.

• O Investimento das Empresas Portuguesas no Brasil: Uma Experiência 

de Diplomacia Económica, Porto, 2012.

• A Emigração do Distrito do Porto para o Brasil (1930-1945), Porto, 2012.

No contexto deste projeto, o CEPESE, com a colaboração da Hospedaria de Imigrantes 

de São Paulo e da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, promoveu a exposição No-

vos Descobridores, que retrata o percurso dos emigrantes desde o momento da saída de Por-

tugal à sua vivência por terras brasileiras, exposição essa que esteve patente em São Paulo 

(2006 e 2007), no Porto (2008 e 2009) e noutros municípios do Norte de Portugal.

Constituiu-se uma base de dados, com mais de 400 mil registos individuais de emi-

grantes que rumaram de Portugal para o Brasil, dos quais constam os elementos de identi-

ficação dos requerentes dos passaportes, tais como o nome, a naturalidade, o estado civil, 

a profissão, a idade, o sexo e o destino no Brasil. Esta base, disponível online e que tem 

originado um vasto interesse por parte de numerosos cidadãos, especialmente brasilei-

ros, interessados em conhecer as suas origens familiares, apresenta igualmente os dados 

relativos aos acompanhantes dos titulares de passaporte, incluindo o nome, sexo, idade e 

grau de parentesco com o titular.

Foram apresentadas e aprovadas perto de uma dezena de teses de mestrado e douto-

ramento sobre esta temática, isto só em Portugal, sendo que no Brasil o sucesso nesta área 

foi também imenso, e muitos outros trabalhos de investigação pós-graduados se encontram 

ainda em curso, num e noutro lado do Atlântico.

Finalmente, no âmbito deste Projeto, desenvolvemos uma profícua colaboração com o 

Consiglio Nazionale delle Ricerche, de Itália, através do Istituto di Richerche sulla Popolazione 

e le Politiche Sociali, o que permitiu estabelecer uma análise comparativa dos contingentes 

migratórios e da legislação relativa a este tema produzida em Portugal e Itália entre 1876 e 

1974, e que está na base do protocolo assinado entre o CEPESE e aquele Instituto, em 2010.

Relativamente à cooperação entre Portugal e Brasil nesta matéria, entre 2001 e 2010 

foram estabelecidos protocolos com a FAPERJ – o primeiro protocolo que esta Instituição 
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celebrou com um organismo não estatal –, parceria que está na origem do projeto luso-bra-

sileiro sobre a Emigração Portuguesa para o Brasil; com a Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade Federal Fluminen-

se, a Universidade Federal da Baía, a Cátedra Jaime Cortesão, a Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a Universidade do Estado 

do Rio de Janeiro, a Universidade Federal de São Paulo, o Real Gabinete Português de Leitura 

e o Liceu Literário Português. E mais recentemente com o Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro, o Arquivo Nacional do Rio de Janeiro e a Universidade Federal Fluminense.

No âmbito do Projeto que se encontra em curso (2011-2014), pretende-se completar o le-

vantamento da emigração do Norte de Portugal para o Brasil, entre 1835-1947, e alargar esta 

investigação a outros distritos de Portugal, de forma a construir um Portal com 500 000 a 600 

000 emigrantes, utilizando como ponto de partida a base de dados já existente, e criar outras 

bases de dados, relativas ao levantamento da legislação portuguesa e brasileira relativa à emi-

gração/imigração entre 1835 e 1947; à referenciação dos arquivos e dos fundos documentais 

existentes nos dois países quanto à emigração portuguesa para o Brasil; aos estudos que forem 

desenvolvidos no âmbito deste tema; ao inventário exaustivo da bibliografia relativa ao estudo 

deste fenómeno; e a os projetos de investigação em curso sobre esta matéria.

Ora, estes resultados tão positivos, quer em termos quantitativos, quer qualitativos, esti-

veram na origem de um animado debate entre os principais dinamizadores destes projetos 

e atividades, portugueses e brasileiros, que julgaram ser tempo de se passar a um outro nível 

de cooperação, tendo como instrumento fundamental uma rede digital de investigação que 

integrasse e articulasse os centros de investigação, instituições e investigadores das duas 

regiões em causa – América do Sul e Europa do Sul – preocupados com o estado das grandes 

migrações internacionais que ocorreram entre as duas regiões.

Esta rede de investigação procuraria assim criar um novo espaço de cooperação estrei-

ta, de reflexão e de intercâmbio de ideias, saberes e experiências, através da utilização das 

novas tecnologias, de forma a melhor se aprofundar, problematizar, inovar e divulgar a in-

vestigação científica numa área temática que se revela fundamental para a compreensão de 

uma herança cultural comum às duas regiões, matriz incontornável da sociedade, econo-

mia, cultura e mentalidade dos países da Europa do Sul e América do Sul ao presente.

Para a constituição desta rede convidamos, numa primeira fase, as universidades, insti-

tutos e centros com quem o CEPESE tinha já protocolos de colaboração, mas também outras 

entidades que se preocupam com tal objetivo e manifestaram a sua intenção de adesão e 

ainda os investigadores que conosco têm colaborado ou pretendem colaborar.

Assim, o documento fundador esta Rede de Investigação, a que se decidiu chamar RE-

MESSAS – Rede de Emigração Europa do Sul / América do Sul, assinado na cidade do Porto, 
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em setembro de 2012, e que marcou o início formal deste Projeto, reuniu representantes 

do CEPESE, da FAPERJ, da Universidade Federal Fluminense, da Universidade do Estado 

do Rio de Janeiro, da Universidade de São Paulo, da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo, da Universidade Federal do Pará, da Universidade Católica de Santos, do Arquivo da 

Emigración Galega, da UNED Zamora, do Istituto di Richerche sulla Popolazione e Politiche 

Sociali, e da Universidad dos Açores.

De uma forma geral, os objetivos desta rede digital, assente num portal online construí-

do pelo CEPESE, passam por:

• permitir a transmissão, circulação e disseminação da informação dos 

projetos e trabalhos de investigação em curso ou já concluídos, assim 

como a partilha de recursos e experiências, documentos e outros con-

teúdos no âmbito das migrações transcontinentais entre as duas regiões, 

de forma a facilitar o diálogo entre todos os parceiros e a criar-se uma 

plataforma tecnológica comum;

• constituir bases de dados comuns, de acordo com as melhores práticas 

digitais, que se tornem em instrumentos indispensáveis de consulta para 

todos os investigadores e público em geral interessados neste tema, quer 

no conhecimento aprofundado e multidisciplinar deste fenómeno, quer 

no processo de recuperação de identidade e memória que se tem desen-

volvido, nas últimas décadas, no Mundo Ocidental;

• contribuir para uma intensificação das relações culturais e científicas 

entre os países da Europa do Sul e América do Sul no domínio das Ciên-

cias Sociais em geral e das migrações em particular;

• coordenar os projetos de investigação e outras atividades a desenvolver 

entre as instituições parceiras e os investigadores associados, nomeada-

mente através de uma conferência internacional anual, promovida por 

uma das instituições que integram a REMESSAS, com tema e agenda pré-

vias definidas em cada conferência;

• contribuir para a renovação da problemática das migrações entre as 

duas regiões e do seu impacto econômico, social e cultural na História 

Contemporânea (séculos XIX e XX) dos Estados que as constituem;

• reforçar a formação, qualificação e mobilidade dos investigadores, quer 

através dos projetos de investigação em curso ou a desenvolver, quer 

através de mestrados ou doutoramentos sobre este tema, que contri-

buam para a formação de recursos humanos qualificados no campo das 

ciências sociais e humanas, quer, finalmente, por força dos programas de 
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acolhimento que vierem a ser constituídos pelas instituições científicas 

sul-americanas e europeias;

• difundir as melhores práticas de tecnologia digital entre os investigado-

res das duas regiões, de forma a utilizarem uma linguagem comum inte-

rativa, e a uniformizar-se a gramática computacional;

• cooperar com outras redes internacionais ligadas às migrações inter-

continentais;

• reforçar a internacionalização do Norte de Portugal e de outras regiões 

dos países envolvidos na Rede;

• introduzir novas temáticas associadas ao estudo da emigração, como 

as associações portuguesas fundadas no Brasil nos séculos XIX e XX ou a 

análise do discurso político do Estado português sobre a emigração para 

o Brasil, através da análise da legislação e de outra documentação oficial, 

como textos e discursos de responsáveis políticos.

Paralelamente, será desenvolvido um conjunto de ações, congregando e articulando a 

cooperação entre os investigadores portugueses, brasileiros, espanhóis e italianos, através 

de Seminários anuais, de forma a dinamizar a investigação sobre este tema, e a valorizar a 

herança cultural comum aos dois países, traduzida pela presença portuguesa no Brasil e 

pela importância do Brasileiro no mundo empresarial do Portugal Contemporâneo.

Julgamos que a implementação desta Rede produzirá amplos benefícios, que agruparía-

mos da seguinte forma:

• Benefícios societais: uma melhor compreensão do mundo de expressão 

ou inspiração latina (Europa do Sul e América do Sul) enquanto união de 

culturas e heranças diversas, mas complementares; contribuição para o 

estabelecimento de padrões comuns de acessibilidade informática;

• Benefícios científicos: criação de um recurso-chave fundamental para 

a investigação; formação de uma ampla comunidade virtual de investi-

gação; formação e treino de uma nova geração de académicos e jovens 

investigadores; contributos para outras áreas científicas, nomeadamente 

história contemporânea, sociologia, economia e relações internacionais;

• Benefícios tecnológicos: utilização e difusão de tecnologia de ponta e de 

padrões tecnológicos utilizados para a construção de bases de dados aca-

démicas, incluindo plataformas de gestão, motores de busca e recursos 

de interoperabilidade, com várias ferramentas tecnológicas para garantir 

que os dados sejam facilmente atualizados e compatíveis entre si.
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PoRQUÊ UMA REDE DIGITAL?

A opção por uma rede de âmbito digital assentou na necessidade de se constituir uma plata-

forma que servisse para estabelecer uma comunicação fácil e imediata entre investigadores 

com uma grande dispersão geográfica e, por outro lado, permitir uma abordagem inova-

dora e diferenciada, apostando em recursos multimídia, sem que isso implique necessaria-

mente o abandono da abordagem tradicional, além de promover uma disseminação muito 

maior dos resultados alcançados. O desenvolvimento desta plataforma permitirá, em traços 

gerais, manter uma grande quantidade de informação, sob as mais diversas formas (textos, 

imagens, som e vídeos); disponibilizar, de forma controlada, um acesso fácil e imediato a 

qualquer informação que se encontre diretamente sob o controlo da plataforma, ou a bases 

de dados que, através desta, possam ser acedidas pela Internet; e servir de plataforma de 

comunicação entre elementos/investigadores de grupos de trabalho, independentemente 

do local onde se possam encontrar em cada momento.

Antes de iniciarmos este projeto, analisámos o estado da arte com o intuito de avaliar 

soluções semelhantes, que constatámos serem, em regra, de acesso restrito e limitado, 

não estando a ser convenientemente explorados, muitas vezes por ignorarem as técnicas 

de exploração e de análise atualmente disponíveis para a gestão de dados/informação. De 

facto, existem múltiplas soluções deste tipo, mas nenhuma delas é satisfatória, isto é, não 

abrangem as áreas que queremos implementar, quer do ponto de vista científico, quer do 

ponto de vista tecnológico. Por conseguinte, constatou-se a inexistência de uma platafor-

ma que correspondesse às nossas necessidades reais, isto é, que procurasse tirar partido 

das mais recentes tecnologias de informação e comunicação e que tivesse sido concebida 

como ferramenta de apoio a pesquisadores e equipes de investigação, muito menos posta 

ao serviço do tema em apreço.

Um dos problemas que atualmente existe é que o conhecimento produzido pelos in-

vestigadores acaba por ficar muito disperso e pouco acessível aos potenciais interessados, 

ao mesmo tempo em que se desperdiçam potenciais sinergias resultantes da partilha de 

informação e da interação entre diferentes investigadores. Deste modo, a aposta da Rede 

Digital REMESSAS recai na concentração e partilha de informação, servindo, numa única 

plataforma – profissional, intuitiva e da fácil acesso, quer aos investigadores quer ao público 

em geral; instrumento de divulgação, discussão e acreditação do conhecimento. 

Em simultâneo, pelas múltiplas valências que oferece aos seus utilizadores, consti-

tuir-se-á como uma ferramenta de auxílio à produção e promoção de saber. Pretende-se 

assim dinamizar a produção científica e partilha de know-how, atraindo e maximizando 

sinergias que até agora se mantêm dispersas. No contexto da gestão do conhecimen-

to, esta plataforma apresenta um grande potencial que pode ser utilizado na gestão da 
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ciência e tecnologia. As diversas possibilidades de exploração dos dados armazenados 

podem trazer valiosas informações sobre o modus operandi da produção científica e 

tecnológica que se vai desenvolvendo.

Pretende-se que a plataforma a disponibilizar na internet ofereça, dentre outras, as se-

guintes funcionalidades:

1) Divulgação de conhecimento: repositório de produção científica do 

investigador dispersa noutros meios (online ou em papel), tais como do-

cumentos históricos, artigos em revistas científicas, livros, teses de mes-

trado e doutoramento, posters e vídeos; e apresentação de trabalhos ori-

ginais e inéditos (pequenos artigos, working papers, textos apresentados 

em conferências...). De modo a acautelar todos os normativos legais em 

vigor, nomeadamente no que se refere a direitos de autor e afins, sempre 

que se trate de produção já publicada, só se procederá à divulgação da 

mesma após a devida autorização pelo editor original.

2) Acreditação científica da produção, no caso de artigos que não tenham 

sido objeto de avaliação prévia, através de sistema de double blind peer 

review (pré-publicação) e open peer commentary (pós-publicação).

3) Partilha de interesses: página pessoal, de tipo rede social, que possibili-

te a constituição de equipas de investigação pluridisciplinares, o acolhi-

mento de contributos de outros utilizadores com interesses similares, e a 

construção de redes de investigadores em torno de temas/projetos asso-

ciados ao tema geral da Rede.

4) Plataforma de gestão de projetos: comunicação em tempo real (serviço 

de mensagens instantâneas, videoconferência), webmail, troca e gestão 

de ficheiros em espaço virtual (servidor FTP, file sharing), ferramenta de 

gestão de equipas.

5) Fórum de discussão: espaço de diálogo sobre os mais diversos assuntos 

relacionados com a emigração da Europa do Sul para a América do Sul, 

distribuídos por secções temáticas e com moderação própria. 

6) Outras valências a implementar: calendário de eventos (seminários, 

conferências), filtrados por tema e/ou data, com inscrição através da pla-

taforma; disponibilização de bases de dados resultantes de projetos de 

investigação; possibilidade da construção ou agregação de wikis e blogs.
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No que diz respeito à Arquitetura Funcional da plataforma, estão previstos os seguintes 

componentes (ver Imagem n.º 1):

imagem n.º 1

arquitetura Funcional de suporte às bases de dados e à rede digital

BASE DE DADoS

Em regra, cada Base de Dados está organizada de forma própria e contemplando campos 

diferentes, consoante as necessidades específicas das mesmas. Como já referimos, estes re-

positórios serão isolados e de acesso limitado/restrito. Estas Bases de Dados poderão encon-

trar-se disponíveis no próprio CEPESE como em qualquer outra unidade de investigação ou 

biblioteca, nacional ou estrangeira. O objetivo será vir a proporcionar uma ferramenta de 

pesquisa de informação avançada, tipo Google.

INDEXAção

O sistema de indexação deverá obedecer a uma norma comum, contemplando os campos 

que sejam universalmente aceites. Prevê-se a possibilidade de fornecer a cada unidade de 

investigação, biblioteca ou investigador uma ferramenta adequada a cada situação, para que 

a informação permaneça sob o domínio e responsabilidade da respetiva entidade. Neste 

sentido, o CEPESE está já equipado com a tecnologia necessária para efetuar a conversão de 

documentos em formato digital e a sua preparação para posterior indexação pelo sistema. 

Entenda-se por documentos não apenas livros e artigos, mas também imagens, som, vídeos 

e todos os recursos que tenham cabimento numa plataforma deste género.
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LINKS

A criação de links será efetuada de modo a que, posteriormente, a Plataforma REMESSAS os 

possa disponibilizar aos seus utilizadores, permitindo-lhes assim a seleção da informação 

pretendida e acesso direto a esta através dos respetivos links. Note-se que, embora a res-

ponsabilidade da manutenção da informação a disponibilizar se mantenha sempre do lado 

do autor ou entidade que detém a BD/repositório, a disponibilidade do acesso a qualquer 

informação através da Plataforma REMESSAS deverá ser validada por um investigador devi-

damente aprovado pela coordenação científica do projeto.

PLATAFoRMA (ACESSo)

Para além de disponibilizar as funcionalidades já referidas, a Plataforma REMESSAS propor-

cionará aos investigadores a possibilidade de estes acederem a informação que se encontra 

dispersa por diversas bases de dados/repositórios, independentemente do local onde se pos-

sam encontrar. O acesso é concedido através de registo e atribuição de nome de utilizador e 

palavra-chave, pessoal e intransmissível, devendo obedecer a um conjunto de regras e termos 

de utilização que responsabilizem diretamente os utilizadores pela informação introduzida.

SERVIDoRES

O CEPESE possui, nas suas instalações, dois servidores interligados entre si, garantindo as-

sim não só o alojamento da informação em máquinas próprias, como a sua redundância, 

uma vez que, em caso de avaria de uma das máquinas, a segunda assegura o funcionamento 

ininterrupto da plataforma digital. Os servidores encontram-se virtualizados em máquinas 

vmware, tornando o processo de backup/restore das mesmas bastante rápido. A plataforma 

encontra-se instalada em máquinas baseadas em Linux, usando a plataforma moodle como 

base do sistema, que, por sua vez, se encontra ligado a uma base de dados que permite ar-

mazenar todo o tipo de informação pretendida pelos utilizadores.

INVESTIGADoRES EXTERNoS

Quaisquer investigadores ou grupos de trabalho externos, desde que devidamente regis-

tados e credenciados, poderão aceder à Plataforma REMESSAS, e usufruir das funcionali-

dades previstas. Obviamente, o nível de restrições aplicadas a estes utilizadores será deter-

minado pela coordenação científica da Rede, de forma a não comprometer a integridade 

da mesma nem o trabalho desenvolvido pelos investigadores e instituições que integram a 

rede desde a sua criação.
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PoNTo DA SITUAção Ao PRESENTE

No momento em que escrevemos esta apresentação, encontra-se já online uma versão beta 

do Portal Digital que servirá como base da Rede REMESSAS. Disponível em http://www.re-

messas.cepese.pt/, apresentava, em dezembro de 2013:

• mais de centena e meia de estudos sobre emigração portuguesa para o 

Brasil, da autoria de investigadores portugueses, brasileiros, espanhóis 

e italianos que têm vindo a colaborar connosco nesta matéria. Estes 

trabalhos encontram-se ordenados alfabeticamente, podendo essa or-

denação ser feita por título ou autor, existindo ainda uma caixa para a 

introdução de termos específicos, agilizando o processo de pesquisa. Os 

artigos são disponibilizados em formato pdf, podendo ser descarrega-

dos localmente e/ou impressos, e os seus conteúdos são integralmente 

pesquisáveis, uma vez que se trata de texto e não de imagens de texto 

(como acontece noutras plataformas);

imagem n.º 2

portal reMessas – secção estudos
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• uma base de dados sobre emigrantes portugueses no Brasil, com a apre-

sentação do nome, naturalidade, filiação, data de emissão de passaporte, 

profissão, idade, destino no Brasil de mais de 400 000 titulares de passa-

porte e respetivos acompanhantes;

• uma base de dados com várias centenas de referências bibliográficas 

relativas a fontes para o estudo da emigração, com a indicação do título, 

referência da revista em que o estudo foi publicado (quando aplicável), 

autor, editor e ano de publicação. A breve prazo, esperamos estar em 

condições de apresentar uma sinopse de cada obra referenciada, para 

uma melhor perceção do seu conteúdo temático, e a sua localização (por 

exemplo, Biblioteca do CEPESE e respetiva cota).

• uma base de dados com as referências de quase quatrocentos diplomas 

legais sobre emigração entre 1820-1974, boa parte dos quais incluem, em 

anexo, o texto integral do diploma. Cada entrada referencia o tipo de di-

ploma (portaria, resolução, decreto), o seu número, a data de publicação, 

a entidade produtora, o objeto da lei, a fonte onde foi originalmente pu-

blicada e um sumário que sintetiza o conteúdo da lei.

• uma seção para a gestão e divulgação de projetos de investigação. Ainda 

numa fase incipiente, pretende-se que se constitua, a médio prazo, como 

ferramenta de gestão de projetos em back office (comunicação entre in-

vestigadores, agendamento de reuniões e tarefas, upload de dados, atri-

buição e verificação de tarefas, etc.); e em front office, como plataforma 

para disseminação de objetivos e de resultados junto do público.

• uma secção para a apresentação dos investigadores ligados a esta Rede, 

onde estes poderão disponibilizar ao público e a outros investigadores 

uma pequena biografia profissional (incluindo fotografia), os seus con-

tactos e as publicações que tenham já produzido relativamente a esta 

temática, promovendo assim a interação entre investigadores e o estabe-

lecimento de novos contactos e parcerias.

• uma secção de notícias, onde poderão ser apresentadas as atividades 

(individuais ou coletivas) levadas a cabo pelos diversos parceiros da Rede, 

incluindo seminários, palestras, apresentação de livros, concursos para 

projetos de investigação, etc.

• divulgação, através de links, de todos os parceiros institucionais da Rede 

REMESSAS (nesta fase, apenas as entidades fundadoras).
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Os próximos passos serão a constituição de uma base de dados que apresente os prin-

cipais fundos documentais existentes em bibliotecas, arquivos, universidades e centros de 

investigação relativos à emigração portuguesa para o Brasil; a implementação de ferramen-

tas de back office para a gestão de projetos e de perfis individuais; e a correção técnica de 

alguns conteúdos.

O sucesso do Portal, como da própria Rede REMESSAS, dependerá em boa parte da 

capacidade dos vários parceiros em criarem e providenciarem conteúdos de qualidade, 

quer do tipo dos que já constam na plataforma (publicações digitais, bases de dados), quer 

através de novos recursos, incluindo recursos audiovisuais e multimídia interativos, como 

vídeos, gráficos ou cartografia digital, uma vez que dispomos dos recursos necessários para 

a sua inclusão no Portal.

Num mundo científico cada vez mais global e competitivo, urge intensificar a coopera-

ção internacional e apresentar novas soluções que conciliem a excelência académica com 

uma abordagem inovadora e diferenciadora, que chegue à sociedade civil e tenha por parte 

desta uma procura ativa. No que ao estudo da emigração se refere, julgamos que a Rede 

REMESSAS será um passo decisivo na direção certa. Contamos com todos. 


