Título da comunicação: SIG e Bases de Dados no entendimento de padrões
históricos: aplicação teórica em rotas comerciais marítimas e evolução de
companhias comerciais durante as invasões napoleónicas

Resumo:
O projeto que tenho vindo a desenvolver consiste em estudar o impacto das
guerras Napoleónicas nas rotas marítimas em que Portugal tinha um papel
relevante, nos finais do Antigo Regime. Particularmente as mudanças, resistência
ou adaptação de rotas até ali fortes e duradouras quando confrontadas com
eventos políticos, sociais, económicos ou militares. O bloqueio continental, as
Guerras Napoleónicas, a fuga da família real portuguesa para o Brasil e
consequente independência deste último, são eventos que ocorreram num curto
período de tempo (1799-1822) e tiveram um enorme impacto na organização do
comércio marítimo pluricontinental da Europa, norte de África e Atlântico. O uso
de bases de dados ajudará ainda a compilar informação e possibilitar buscas
cruzadas de dados, ajudando a preservar os dados em formato digital. Todo o
projeto irá fortalecer uma metodologia da investigação histórica e um modelo de
trabalho suportado por plataformas tecnológicas inovadoras, para produzir
soluções na área da história. SIG e bases de dados ajudarão a entender melhor os
quadros gerais e particulares da história marítima seja em que forma estejam e em
que nações estiverem. O que se pretende é, a partir de uma história quantitativa
criar história qualitativa, no sentido de produzir uma análise qualificada das
tendências apuradas.

Nota biográfica:
Danny Rangel
Centro de Estudos de História e Filosofia da Ciência da Universidade de Évora
Danny Rangel é Licenciado em História na FL da Universidade de Coimbra (20022006), com Pós-Graduação (2007-2008) em Relações Internacionais na FEUC,
sendo Mestre (2008-2010) em Património Europeu, Multimédia e Sociedades da

Informação na FLUC. É especializado em bibliotecas digitais pela Universitat zu
Koln na Alemanha, tendo feito um estágio de 9 meses (2010) no Departamento de
Imagem, Identidade e Comunicação da UC. É investigador pelo CITCEM da FLUP e
pelo CHSC da FLUC. Actualmente é Doutorando de Altos Estudos em História –
Contemporânea na FLUC. Bolseiro da FCT na Universidade de Évora (2011-2013),
como membro de uma equipa que trabalhou na criação de uma base de dados de
periódicos da Ciência do século XIX e XX. Bolseiro Leonardo Davinci Europa 2013
no Projecto Euronatura (Centro para o Direito Ambiental e Desenvolvimento
Sustentado) Forestry Internships. European Project of Science History for the
international formation of forest-related professionals. Colaborou ainda no
projecto «Corto y Corcheros: Corchera Extremenã SA, Plan Badajoz y Distrito
industrial de San Vicente de Alcantara» realizado num consórcio entre a
Universidad de Extremadura e a Associação Euronatura Lisboa, com finaciamento
Europeu. Foi gestor de projecto Grundtvig Europa 2014 na Associação Torre
Isunza em Espanha, Extremadura e Bolseiro de Mobilidade entre a Universidad de
Extremadura e universidades Iberoamericanas 2014 (Universidade de Coimbra e
Extremadura) 2014, AUIP - Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado.

