
 
 
Leonor Freire Costa é licenciada em História (Universidade Nova de Lisboa 1983). Doutorou-se e 
fez Agregação em História Económica no Instituto Superior de Economia e Gestão da 
Universidade de Lisboa, onde é Professora Associada do Departamento de Ciências Sociais, 
área de História. É investigadora do Gabinete de História Económica e Social (GHES), centro 
de investigação pertencente ao consortium SOCIUS, onde participa como membro integrado 
na linha de investigação Value and Finance. 
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Iniciou a sua investigação em estudos sobre a expansão portuguesa. A sua primeira publicação 
na Revista de História Económica e Social foi sobre cartografia marítima numa perspetiva 
económica e da organização corporativa artesanal no século XVI. Posteriormente, os temas de 
História Marítima foram centrais nos seus trabalhos. Estudou a economia da indústria da 
construção naval, como um dos exemplos de atividade capital-intensiva nos seculos XVI e XVII. 
Pesquisou a produtividade do transporte marítimo no Atlântico em períodos de expansão da 
produção do açúcar no Brasil e de guerra (1580-1668). Estudou a Companhia Geral do 
Comércio do Brasil (1649-1663) enquanto primeira experiência de companhia por ações no 
Atlântico português e inserida na conjuntura política e institucional da Restauração. O domínio 
da conjuntura da Restauração portuguesa permitiu-lhe escrever uma monografia sobre D. 
João IV (em co-autoria com Mafalda Soares da Cunha) premiada pela Sociedade Portuguesa 
para a Independência Nacional. 
 
O seu interesse pelos problemas da economia portuguesa relacionados com o império 
colonial abriu-se mais recentemente a temas financeiros e crescimento económico. Na 
sequência da sua participação (2005-2012) num projeto do GHES centrado nas remessas 
anuais de ouro do Brasil no século XVIII (1716-1808), tem pesquisado temas sobre crédito 
privado e público. Obteve o apoio da Fundação para a Ciência e Tecnologia enquanto 
investigadora principal de dois projetos, um sobre crédito privado no século XVIII e outro 
sobre a dívida pública e crédito privado ainda em curso.  
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Pesquisa atual: É Investigadora Principal de um projeto sobre dívida pública e crédito privado 
em Portugal no período moderno (1520-1797), financiado pela Fundação para a Ciência e 
Tecnologia (PTDC/ HAR-HIS/28809/2017). Esta investigação compreende uma recolha integral 
da documentação sobre dívida consolidada (padrões de juro ) entre 1640 e 1797. Permitirá a 
construção de séries completas sobre volume da dívida, taxas de juro efetivas, encaixes fiscais 



que serviram a dívida consolidada e sociologia dos credores. Tem como objetivo uma 
avaliação comparada do endividamento da coroa portuguesa com outros casos europeus. 
Portugal surge na literatura internacional como um caso exemplar de crédito público de baixo 
risco durante a monarquia absolutista. Os fundamentos desta asserção são inexistentes e só 
passíveis de verificar com esta pesquisa.  
 

Present research : She is Principal Investigator of a project on Sovereign Debt  and Private 
Credit in Portugal in the early modern period (1520-1797), funded by the Foundation for 
Science and Technology (PTDC/ HAR-HIS/28809/2017). This research comprises a full 
collection of archive documents on consolidated debt (padrões de juro) between 1640 and 
1797. It will provide datasets on the volume of funded debt, effective interest rates, taxes 
consigned to interest payments and the sociography of creditors. It aims at a comparative view 
of the Portuguese debt with other European cases. The absolutist monarchy in Portugal 
appears as an exemplary case of low-risk sovereign debt in the international literature. The 
fundaments of this received wisdom have not been checked so far, but they will be throughout 
this research project. 
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