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   - 7º ano no Liceu D. João de Castro, Lisboa 
 
Estudos universitários 

 -  Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa, 1964. 
 - Licenciado em economia pela Universidade de Paris, Faculdade de Ciencias          

Económicas, 1967. 
 - Mestrado em economia do desenvolvimento regional, pela Universidade de Paris, Menção 

“Assez Bien”,1969. 
-  Doutoramento em História Moderna e Contemperânea, pela Universidade de Paris, 

IHESS, 1996. 
 
ACTIVIDADE  PROFISSIONAL 
Principais responsabilidades assumidas: 
 

2001-2007- Docente-Investigador na área de projecto de “História moderna e contemporânea da 
Península Ibérica e da América Latina” do Institut des Hautes Etudes en Sciences Sociales 
(IHESS), da Universidade de Paris. 

 
1995-2001-Perito da Comissão da União Europeia, no âmbito do Programa PHARE, destacado junto do 

Ministério da Agricultura da Républica Checa, do Ministério da Agricultura da Bulgária, 
e do Ministério da Letónia, para apoio ao processo de alinhamento institucional, dos 
organismos públicos de enquadramento do sector agrícola,  às regras da concorrência, 
bem como ao ajustamento da legislação nacional destes países aos normativos 
Comunitários; 

 
1988-94 - Director do IFADAP, assumindo as funções de Assessor do Presidente da Comissão 

Directiva; 
 

1987-88  - Presidente do Conselho de Administração da Empresa CONTILUSO, Filial da empresa 
multinacional americana de Cereais CONTINENTAL GRAIN Corporation, tendo 
desenvolvido trabalhos na área do financiamento do sector dos cereais em Portugal, no 
âmbito da estratégia mundial da multinacional, e para tal trabalhado no Chicago Board of 
Trade, e com o Central Bank for Cooperatives;  

 
1984-86  -  Membro do Conselho de Administração da Empresa Pública de Cereais EPAC, na fase de 

preparação da empresa, e do sector português dos cereais, para a liberalização do mercado, 
na perspectiva da futura adesão à Comunidade Europeia;  

 
1979-83 -   Primeiro Director Regional do IFADAP, no Porto, tendo instalado nesta cidade os primeiros 

serviços regionais do Instituto, e promovido o SIFAP - Sistema Integrado de Financiamento 
à Agricultura e Pescas, o primeiro produto desenvolvido pelo Instituto; 
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1976-79 -  Nomeado pelo Ministro da Agricultura, Presidente da Comissão Administrativa da 

UNIAGRI- União de Cooperativas do Noroeste Português, em Vale de Cambra; 
 
1970-75 -   Consultor da Embaixada de Portugal, em Paris, para a área dos problemas sócio-culturais 

da emigração portuguesa; 
 
1969-75 -   Assistente-estrangeiro na Universidade de Paris-Sorbonne, com a regência da cadeira de 

“Cultura portuguesa contemporânea”. 
 
 
PRINCIPAIS PUBLICAÇÕES E ESTUDOS REALIZADOS: 
 
-     “A formação do Estado Moderno em Portugal – D. Luís da Cunha e o sonho do Império Luso-

Brasileiro”, edição da Universidade Lusíada, 2003.  
 
-   “As Instruções Políticas de D. Luís da Cunha (1662-1749), edição crítica, biografia e notas, edição 

da Comissão Nacional para os Descobrimentos Portugueses, 2002. 
 
-  “ O Tratado de Methuen - 1703”, edição da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2001. 
 
- “ D. Luís da Cunha, princípe dos diplomatas luso-brasileiros”, tese de doutoramento na 

Universidade de Paris, 1996. 
 
-  "The Portuguese experience in the Accession into EEC and the tactics of the Czech Republic for 

the entry into EU" , Praga, Outubro 1995. 
-  "Domestic and Foreign Agro-Food Markets in Mediterranean Countries: the case of Portugal", 

Seminário promovido pelo International Center for Advanced Mediterranean Agronomic 
Studies (CIHEAM), e pelo Ministério da Agricultura do Egipto, para análise prospectiva da 
produção agrícola dos países da orla Mediterrânica, Cairo 1993. 

-   "O financiamento da Agricultura Portuguesa", relatório apresentado à reunião do Comité Central 
da Confederation Internationale du Credit Agricole (CICA), Lisboa, 1989, em colaboração 
com o Eng. Lobet. 

-  "Management Skills for Designing, Implementing and Evaluating Programs and Projects in the 
Public Sector", Workshop organizado pela Comissão de Coordenação da Região Norte e 
U.S. Agency for International Development -USAID, Porto, 1978. 

- "The strategy of the meat sector in Portugal", estudo preparatório para o financiamento da 
UNIAGRI, apresentado aos peritos do Banco Mundial, Lisboa, 1977. 

- "Les ‘Planos de Fomento’ au Portugal: analyse methodologique des objectifs d’une politique de 
developpement économique", tese de Mestrado na Universidade de Paris, Faculté de Droit et 
des Sciences Economiques,1969. 

 
 

ESTUDOS REALIZADOS NO IFADAP: 
 
-1993: Preside ao Grupo de Trabalho que elaborou o “Relatório sobre a Criação de um Sistema de 

Gestão da Informação no IFADAP”. 
-1993: “Análise do sector do Azeite em Portugal”. 
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-1992: “Proposta de Revisão dos Estatutos do IFADAP”, Relatório solocitado pelo Ministério da 
Agricultura. 

-1991: “O Quadro Comunitário de Apoio e o IFADAP: contributo para uma reflexão sobre a 
estratégia do IFADAP”. 

-1989:  “O IFADAP e a Reestruturação do Sistema Financeiro Português”. Notas breves. 
-1988: “Balanço de actividade do SIFAP- Sistema Integrado de Financiamento à Agricultura e 

Pescas”. 
-1983: Ministrou o “Curso de gestão das cooperativas agrícolas para técnicos recém-diplomados”, 

no âmbito da Comissão Coordenadora da Região Norte. 
-1983: “Análise da evolução do produção agrícola portuguesa perante a competitividade dos 

mercados externos no âmbito da Adesão à CEE” 
-1982: “O Mercado Comum e  a Política Agrícola Comum (P.A.C.): a organização dos mercados e 

a política socio-estrutural”. 
-1981: “ANÁLISE CRÍTICA SOBRE O IFADAP E O SIFAP”, Relatório solicitado pela Comissão 

Directiva do IFADAP. 
-1980: “Análise económico-financeira da União das Adegas Cooperativas da Região dos Vinhos 

Verdes - VERCOOPE, S.C.R.L.”. 
-1980: “Análise da política francesa de reestruturação e reconversão da vinha”. 
-1979: “Análise económico-financeira e estudo de viabilidade do Projecto Agro-Industrial do 

CACHÃO”, Trás-os-Montes; 
-1979: “Proposta de Normas de Organização Estrutural para os Orgãos Regionais do IFADAP. 
 
 
Línguas estrangeiras: francês, inglês, espanhol, e alemão. 
 
 
 


