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Relatório das atividades de 2016 

 
O financiamento da Fundação EDP ao programa Mateus DOC concluiu-se com a 

décima edição do programa que deu também o mote para uma série de outras 
iniciativas do IICM sobre o tema da “Globalização”, os seus impactos e as 
oportunidades e riscos que encerra, que se prologaram durante o ano de 2016. 

 
Assim, ao seminário do Mateus DOC “Globalização” que abriu com uma 

conferência no auditório de Geociências da UTAD, no dia 27 de Novembro, pelo nosso 
Embaixador junto da Organização das Nações Unidas, João Vale de Almeida, seguiu-se, 
no dia 11 de Março, uma conferência, por David Malone, sub-Secretário Geral da 
Organização das Nações Unidas e Reitor da Universidade das Nações Unidas, e no fim 
de semana de 25 a 27 de Novembro o seminário internacional sobre o tema 
“Globalização e Gastronomia” coordenado pelo Professor Miguel Poiares Maduro. 

 
2016 foi também o ano em que o IICM celebrou o seu 30º aniversário.  Esta data 

foi assinalada através da reformulação do site e da celebração de uma reunião do 
Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas em Mateus, no dia 13 de 
Setembro. Nessa ocasião procedeu-se também ao lançamento dos Cadernos Mateus 
nº9 e 10. 
 

Paralelamente o IICM tem colaborado, desde Dezembro de 2015, no Ciclo de 
Conversas sobre Arte, Ciência e Cultura de iniciativa da UTAD em parceria com a 
Fundação da Casa de Mateus. Esta colaboração iniciou com uma conversa conduzida 
pelo professor José Meirinhos da Universidade do Porto, sobre a “Ética de Aristóteles” 
a que se seguiu no dia 13 de Fevereiro, uma conversa conduzida pelo Professor João 
Cardoso Rosas, da Universidade do Minho, sobre o tema “Da Virtude ao Dever: o 
carácter imperativo da ética moderna”. A partir desta data associou-se também a esta 
iniciativa o Grupo de Teoria Política da Universidade do Minho, e, sob a coordenação 
do Professor Roberto Merrill, realizou-se um ciclo sobre temas de ética aplicada com 
professores de diferentes países: a 13 de Junho: “O Marxismo e a Ética” com o 
Professor Satoshi Matsui da Universidade de Senshu, no Japão, e a investigadora 
Juliana Bidadanure da Universidade de Stanford (Centre for Ethics in Society), nos 
Estados Unidos; “Rendimento Básico Incondicional” com os Professores Karl 
Widerquist (Universidade de Georgetown, Estados Unidos da América) e Borja 
Barragué (Universidade Autónoma de Madrid); 22 de Outubro: “Particularismo Moral e 
Ações de Grupo” em que o orador convidado foi Alan Thomas, Professor de Filosofia e 
chefe de departamento da Universidade de York; a 12 de Novembro a “Ética dos 



Bancos”, com Geert Demuinjk (EDHEC Business school), Professor especialista em Ética 
do trabalho e Filosofia Política; 03 de Dezembro “Etica do Amor” que contou com 
o Professor Roberto Merrill (Universidade do Minho), como orador principal, e a 
presença da realizadora Luciana Fina e do artista plástico António Gonçalves. 
 

O IICM comissariou e organizou ainda três conferências internacionais no âmbito 
do “Douro Vintage Fórum” – um programa promovido pela Associação Douro 
Generation. 

 
A 19 de Novembro, sob o título genérico “Filosofia e Música entre Dois Mundos” 

e com moderação de Pedro Braga Falcão, músico e professor de História das Religiões 
na Universidade Católica Portuguesa, o filósofo Lúcio Marques apresentou a palestra 
“MANUSCRIPTUS COLONIALIS - Manuscritos e impressos inéditos dos Colégios de Évora 
e do Maranhão (séculos XVII-XVIII)” e o musicólogo Ricardo Bernardes: “A Produção 
Musical na Patriarcal de Lisboa e na Real Capela do Rio de Janeiro em fins do Antigo 
Regime”  
 

As duas outras conferências sobre “Cultura, Gastronomia e Desenvolvimento 
Regional” e “Internacionalização de produtos agro-alimentares, marca, produtos e 
território”, integraram o Seminário “Globalização e Gastronomia” que decorreu entre 
os dias 25 e 27 de Novembro. 
 

Esta iniciativa tinha por objetivo analisar a relação entre a globalização e o 
domínio da gastronomia no contexto do desenvolvimento regional, identificando 
desafios e fatores de sucesso.  
 

A abertura do Seminário foi presidida pelo Ministro da Economia Manuel 
Caldeira Cabral. Para além dos temas das conferências integradas no “Douro Vintage 
Fórum” os temas das duas outras sessões versaram sobre “Da produção local ao 
mercado global: os desafios do conhecimento, da marca e da distribuição e outras 
variáveis relevantes para o sucesso global da gastronomia local” e sobre “O Impacto 
da Globalização no Douro”. Colaboraram ativamente para o sucesso do evento as 
Universidades do Minho e de Tràs-os-Montes e Alto Douro, a Escola de Hotelaria e 
Turismo do Douro-Lamego e as empresa Ervas Finas e Salsicharia Bísaro. Participaram 
cerca de 60 pessoas. O programa, os currículos dos oradores convidados e as 
apresentações podem ser consultados no site do IICM, na página: 
http://www.iicm.pt/pt/seminario/globalizacao-e-gastronomia/.  
 
 


