
O que aprendemos 
com a pandemia?

LIVRO DE ATAS

Fórum para a Governação Integrada



FICHA TÉCNICA
Título: Livro de Atas Conferência Internacional 2021 
Promotor: Fórum para a Governação Integrada 
Editor: Instituto Padre António Vieira 
Coordenação Geral: Rui Marques 
Coordenação Executiva: Sofia Pereira
Compilação e revisão: Francisca Moutinho e Isabel Torres 
Parceiros: Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, San-
ta Casa da Misericórdia de Lisboa, Câmara Municipal de 
Odemira, Câmara Municipal de Oeiras, Câmara Munici-
pal de Lisboa, Câmara Municipal de Mafra, Câmara Mu-
nicipal de Cascais, Direção-Geral de Educação, Instituto 
do Emprego e Formação Profissional, Comissão Nacional 
de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens 
em Perigo, Instituto Politécnico de Leiria, Instituto Politéc-
nico de Portalegre, Instituto das Religiosas do Sagrado Co-
ração de Maria, Comissão de Coordenação e Desenvolvi-
mento Regional do Alentejo, Comunidade Intermunicipal 
do Alto Alentejo, Comunidade Intermunicipal do Alentejo 
Central, Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral, 
Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo e Comuni-
dade Intermunicipal da Lezíria do Tejo.
Redação: Vários autores

Nota: Os textos apresentados resultam das sínteses efe-
tuadas pela equipa de compilação e revisão, que procu-
raram fixar as ideias fundamentais apresentadas pelos 
vários oradores. 



Nota de Abertura        04

Sessão de Abertura        06
O papel da pandemia        07
As aprendizagens da pandemia       09
A pandemia no Trabalho, Solidariedade e Segurança Social    12

Sessão Plenária         20
A colaboração na OCDE        21
Os quatros blocos de construção para uma colaboração eficaz    28
A crise como impulsionadora de mudança      33
Recuperação, Resiliência e Governação Integrada     41

Sessão de Encerramento        49

Sessões Paralelas        73
O que aprendemos na saúde?       74
O que aprendemos na educação?       88
O que aprendemos na Ciência e Tecnologia?   102
O que aprendemos no Social?     114
O que aprendemos na gestão das Cidades/Ambiente/Território? 129
O que aprendemos no Trabalho/Emprego?    145

ÍNDICE



4

NOTA DE 
ABERTURA 

Depois de um impacto brutal de dois anos de pandemia, que se assumiu na 

sua plenitude enquanto um problema complexo, tornava-se essencial refletir 

conjuntamente sobre o que aprendemos com esta experiência. Assim nasceu o 

mote para a VIª Conferência Internacional sobre Colaboração e Governação 

Integrada, realizada em novembro de 2021. 

O convite a oradores nacionais e internacionais para que connosco refletissem 

sobre essas aquisições tornou evidente que as razões de (algum) sucesso alcan-

çado a lidar com este enorme desafio tinha em comum, uma palavra: “Cola-

boração”. Não raras vezes, já tínhamos observado situações similares. Cada 

vez que a crise se instala e a ameaça é grande, a nossa resposta para ser eficaz, 

precisa de ser colaborativa, numa rede sofisticada de respostas integradas e 

articuladas. Porém, em poucas ocasiões se havia observado uma capacidade 

de resposta à escala global desta dimensão. 

Esta memória, que aqui fica registada neste Livro de Atas da Conferência, 

procura contribuir para consolidar aprendizagens e partilhá-las tanto quanto 

possível. Bem sabemos que quem não conhece a História arrisca-se a repetir 

os mesmos erros, mas também queremos recordar que quem saber aprender a 

partir da experiência tem em si uma enorme vantagem competitiva. 

Livro de Atas 
Notas de abertura
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Queremos agradecer a todos os que participaram nesta Conferência e a quem 

a tornou possível, nomeadamente a Fundação Calouste Gulbenkian, a Santa 

Casa da Misericórdia de Lisboa, bem como os municípios de Gaia, Odemira 

ou Mafra, entre muitos outros parceiros. O nosso bem-haja! 

Rui Marques

Coordenador do Fórum para a Governação Integrada



SESSÃO DE 
ABERTURA



Sessão de Abertura
O papel da pandemia

7

O PAPEL DA PANDEMIA

A colaboração e a governação integrada são temas da maior premência e atua-

lidade. Porém, mais do que isso, são temas que têm a ver com a própria quali-

dade da democracia, do serviço público e também da resposta aos desafios que 

enfrentamos. Consciente desta realidade, a Fundação Calouste Gulbenkian 

desde há muito tem assumido a responsabilidade em várias das suas áreas de 

intervenção, e assim foi mais uma vez, durante esta crise pandémica. 

Com a declaração do estado de emergência decorrência da Covid-19, o Con-

selho de Administração da Fundação Calouste Gulbenkian aprovou a criação 

do fundo Gulbenkian de Emergência, que possibilitou um conjunto de ini-

ciativas para a mitigação dos impactos negativos da pandemia. O exemplo 

da efetividade destas respostas foi exatamente a operacionalização do fundo 

Gulbenkian de Emergência, em março de 2020, com cerca de 6,4 milhões de 

euros. O fundo, posto em prática de forma tão rápida e eficaz, constituiu um 

exemplo de resposta aos. Os apoios atribuídos por este fundo destinaram-se 

às áreas da saúde, ciência, sociedade civil, educação, cultura e cooperação 

internacional. O esquema adotado foi de uma task-force interna muito fle-

xível e rápida, o que permitiu atingir mais 1,7 milhões de pessoas e 1150 

organizações. Isto só foi possível graças à articulação entre a Fundação e a 

(síntese da intervenção de Guilherme Oliveira Martins – 
Conselho de Administração da Fundação Calouste Gulbenkian)
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sociedade civil, sendo que a pandemia veio, aliás, demonstrar que perante um 

problema complexo temos de ter respostas diversificadas que permitam ter em 

consideração a interdependência e o risco, que são elementos cruciais quando 

tratamos de temas como este.

Terminada ontem a conferência do clima, ficamos com a dúvida legítima 

sobre se estamos conscientes, relativamente aos desafios perante os quais 

nos encontramos. Quando falamos da pandemia, falamos exatamente das 

consequências da relação conflitual que temos com a natureza e, designa-

damente, o facto de não estarmos a prevenir suficientemente os riscos do 

futuro, especialmente no que se refere à equidade intergeracional, quando 

falamos de justiça distributiva. Não podemos esquecer as gerações futuras e 

a governação moderna é algo que não pode deixar de considerar essa equi-

dade intergeracional e, simultaneamente, não nos limitarmos à igualdade de 

oportunidades, já que, ainda que seja absolutamente crucial, precisamos de 

permanentemente corrigir as desigualdades e favorecer, melhorar e incenti-

var a qualidade do serviço público. 

Estamos, ainda, numa fase complexa da pandemia e que, ainda que tenha 

havido avanços indiscutíveis em Portugal saudados por outros, não pode-

mos esquecer que vivemos num mundo global de fronteiras abertas e que, 

apresentando nós 90% de vacinação, temos de corresponder ao desafio que 

se nos coloca relativamente à terceira dose das vacinas, para quem delas 

necessita. Além da vacinação, e esta constitui uma peça absolutamente cru-

cial, não podemos deixar de elogiar o papel da ciência relativamente a este 

domínio, por termos uma vacina, o que nos merece uma reflexão positiva. 

Esta questão é fundamental para a mobilização dos cidadãos e para o papel 

ativo de uma cidadania responsável que articule educação, cultura, ciência, 

sociedade e desenvolvimento. 
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AS APRENDIZAGENS DA PANDEMIA

Saúdo e agradeço a presença de todos os oradores nacionais e internacionais, 

bem como os coordenadores das sessões paralelas e o apoio de todos os par-

ceiros, desde a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, o Instituto de Emprego 

e Formação Profissional, passando pelas autarquias de Lisboa, de Gaia, Oei-

ras, Odemira, Cascais e Mafra, bem como a CCDR Alentejo e todas as CIM 

do Alentejo, pelo apoio que tem prestado ao desenvolvimento deste projeto. 

Quero agradecer também à equipa do IPAV e, em particular, do Fórum para 

a Governação Integrada, liderado pela Mariana Sá Couto, que desenvolveu 

um trabalho notável. Por fim, saúdo todos os participantes vindos de várias 

organizações e de várias regiões do país, referindo que muitos deles fizeram 

as Academias de Liderança Colaborativa, um espaço de capacitação para o 

incremento das competências colaborativas, ou participaram nos Labora-

tórios da Mudança, nos quais se desenharam soluções colaborativas para 

problemas complexos. 

Em linha com o trabalho realizado pelo Fórum para a Governação Integrada, 

esta conferência visa consolidar os vínculos entre os promotores do Fórum, 

as diferentes instituições que o constituem e todo o tecido organizacional do 

país, seja no domínio do setor público, seja no domínio social. A última vez 

(síntese da intervenção de Rui Marques – Coordenador 
do Fórum para a Governação Integrada (GovInt))
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que este encontro se realizou foi em janeiro de 2020, quando saía também o 

relatório do “World Economic Forum” sobre os riscos para esse ano. Entre os 

10 riscos mais prováveis para o ano de 2020 não constava a Covid-19, porém, 

em março, estávamos confinados em consequência do impacto da pandemia. 

Isto é um sinal muito importante para percebermos os tempos em que vive-

mos. Desde então temos sido desafiados até ao limite na nossa forma de vida 

social, económica e cultural. Dos confinamentos ao distanciamento social, das 

máscaras ao encerramento de muitas atividades, do teletrabalho à vacinação 

maciça, do “tudo vai correr bem” às muitas experiências de luto e sofrimento. 

Importa, pois, refletir sobre as aprendizagens que este tempo nos proporcio-

nou e a pergunta que nos habitará ao longo dos debates será: “O que podemos 

aprender com isto?” Em primeiro lugar, experimentámos como nunca o que 

quer dizer viver numa era do risco e da complexidade, e percebemos como é 

difícil prever o que vai acontecer, como vai acontecer e quando vai acontecer. 

Vimos, também, aumentar a incerteza, a insegurança e o medo, o que nos aju-

dou a perceber melhor como somos completamente interdependentes. Nunca 

foi tão verdade que vivemos numa aldeia global e que o que afeta um, afeta 

todos, embora com impactos diferentes, tocando muito mais os que já estavam 

em condição de vulnerabilidade. 

Depois, sentimos como a necessidade de políticas integradas e de respostas  

holísticas foi evidente, pois ninguém pôde resolver nada sozinho e a necessi-

dade de articulação com outros foi permanente em contexto de crise. Desco-

brimos que somos muito mais resilientes do que imaginávamos. Por exemplo, 

a extraordinária resposta dos principais sistemas da saúde, da educação e da 

área social foi capaz de fazer frente a exigências desconhecidas nas últimas 

décadas. Vimos como foram essenciais, durante a pandemia, instituições pú-

blicas robustas com efetiva capacidade de resposta e que tivessem a capaci-
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dade de assegurar o funcionamento vital da sociedade. Observámos como as 

dinâmicas de proximidade e de vizinhança assumiram grande importância na 

resposta à crise, com inúmeros exemplos de auto-organização e de cuidado 

mútuo. Reparámos, também, que os interesses são muitas vezes antagónicos 

e as propostas defendidas também. Tornámo-nos mais conscientes, também, 

da importância do conhecimento científico e passámos a escutar, no espaço 

público, com maior protagonismo e atenção, a voz da ciência como bom antí-

doto contra as notícias falsas, a desinformação e o populismo. Percecionámos, 

finalmente, que a pandemia teve múltiplos impactos colaterais na saúde para 

além dos casos de doença provocados pelo Sars Cov-2, particularmente os 

impactos na saúde mental da população e, em várias dimensões, estes foram 

muito mais relevantes do que inicialmente se equacionou.

Este evento realiza-se com a consciência de que, analisando o que podemos 

aprender com tudo isto, enquanto espécie humana, teremos uma vantagem 

competitiva, se a soubermos usar, ao poder melhorar as respostas futuras. De-

fendo, portanto, que a única forma em que nos podemos preparar para crises 

futuras será “instalar” um “software colaborativo” nas nossas mentes, nas 

nossas relações e nas nossas organizações. Por fim, questiono como podemos 

direcionar ferramentas tão importantes como o PRR ou o Portugal 2030 para 

estes fins, salientando que isso será evidenciado, quer através da análise global 

dos convidados principais, Daniel Innerarity, Darian Stibbe e António Costa e 

Silva, bem como nos painéis sobre a saúde, a ciência e tecnologia, a área social, 

o emprego e trabalho e a gestão das cidades e território

As respostas a todas estas questões podem ajudar-nos no reforço urgente de 

uma cultura colaborativa na nossa sociedade, visto que, em relação ao passa-

do próximo, sempre que colaboramos vencemos e, sempre que não o fizemos, 

soçobramos, daí a importância de que aprendamos com tudo isto. 
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A PANDEMIA E OS DESAFIOS ÀS ÁREAS 
DO TRABALHO, DA SOLIDARIEDADE 
E DA SEGURANÇA SOCIAL

É evidente que a pandemia mudou a vida de todos, a vida em sociedade e a 

vida individual, com a exigência de uma resposta de cada um para conseguir 

chegar aos mais diferentes pedidos do ponto de vista social. A pandemia mu-

dou o nosso dia-a-dia, mas também a forma como olhamos para a sociedade, 

pois esta foi a âncora de resposta coletiva ao momento tão difícil que temos 

atravessado. Ficou, também, evidente que ninguém está sozinho e que nin-

guém se salva sozinho. Estamos mesmo todos no mesmo barco e, portanto, 

quando uma pandemia nos afeta, ela afeta a todos, embora também o faça de 

forma desigual, o que também foi evidenciado durante este tempo. Em suma, 

mudámos todos imenso no último ano e meio, mas também esta mudança 

nos deu uma legitimidade acrescida para responder de uma forma estrutural e 

acelerarmos as nossas prioridades enquanto sociedade. Acredito que esta legi-

timidade nos deu também um empenho e uma necessidade adicional para uma 

nova ordem social para o bem, para respondermos de uma forma coletiva aos 

diferentes desafios que temos enquanto sociedade.

O tema desta conferência é a forma como colaboramos e como cooperamos 

e, na área do Emprego, Solidariedade e Segurança Social, isso foi evidente. 

A colaboração e a cooperação foram o instrumento decisivo de resposta 

(síntese da intervenção de Ana Mendes Godinho, Ministra 
do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social) 
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nas várias dimensões. Se, por um lado, nos afastámos fisicamente, porque 

assim nos impunham as regras de prevenção do ponto de vista sanitário, por 

outro lado, aproximamo-nos de forma decisiva para encontramos soluções 

descentralizadas e articuladas, ainda que todas preparadas digitalmente, face 

à nova necessidade de encontrarmos formas de trabalharmos uns com os ou-

tros e com atores que provavelmente nunca trabalharam antes de uma forma 

conjunta. De repente, foi preciso confiarmos uns nos outros e acreditarmos 

que estávamos todos movidos com um sentido comum e que, portanto, tudo 

o resto era secundário, sem burocracia que nos detivesse, porque era preciso 

rapidamente responder às pessoas. Ademais, como estávamos todos unidos 

por um valor comum, a desconfiança tinha de ser eliminada. A pandemia 

mostrou, de facto, que não conseguimos dar respostas se não estivermos or-

ganizados em comunidade. Deste modo, temos de ter todos uma abordagem 

integrada, horizontal e colaborativa, mas que, acima de tudo, tenha a capaci-

dade de responder a problemas complexos de uma forma articulada e garan-

tindo que estamos a agir nas várias dimensões para responder ao problema 

individual de cada uma das pessoas. Ficou, também, evidente que vivermos 

em comunidade é essencial, porque quando tudo falhava e tínhamos de ficar 

isolados em casa, havia a comunidade que ia até à casa da pessoa responder 

às suas necessidades individuais. 

Acredito, também, que ficou evidente para todos a resposta do Estado Social 

a esta pandemia, ressalvando que Estado Social não é o Estado assumido so-

mente como entidade pública, mas sim a parceria entre entidades públicas, 

privadas e sociedade civil.  O Estado Social mobilizou-se de uma forma sem 

precedentes para tentar responder às várias dimensões das necessidades de 

resposta, desde a saúde à dimensão social, desde o emprego aos lares ou às 

pessoas mais vulneráveis até à educação. Fixando apenas nas áreas que me 

dizem respeito, partilho aquela que foi a exigência brutal de mobilização de 
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pessoas que tradicionalmente não trabalhavam em conjunto e que assim o 

fizeram para responder às várias dimensões. 

Ainda na primeira semana de março de 2020 em que se registaram casos de 

contágio associados à pandemia, criámos no Ministério uma Task-Force, que 

passou a ter, 24 horas por dia, uma coordenação, que foi tendo de ser alargada 

em função das distâncias que as pessoas tinham de cumprir, onde se discutia 

e se tentava antecipar aquilo que estava a acontecer em Itália ou em Espanha, 

relativamente aos lares. Procurámos, portanto, sentar à mesma mesa todas as 

entidades que podiam ser decisivas na resposta à preocupação de prevenção 

num programa integrado dos lares, desde as entidades do setor social, a Cari-

tas, a Cruz Vermelha, os vários ministérios, a saúde e a segurança social, mas 

também representantes dos municípios. Tudo isto na tentativa de perceber 

como deveríamos responder e antecipar os problemas e, consequentemente, 

criar medidas excecionais. 

Um exemplo na área da ação social, mais especificamente com os lares, foi a 

forma paradigmática como se redesenhou uma forma nova forma de trabalho 

entre todos, desde a proteção civil, a saúde, as autarquias e o setor social de to-

das as instituições. Foram criadas formas de intervenção e programas especiais 

para responder, nomeadamente, à necessidade de aquisição e implementação 

de medidas de prevenção ou criação de estruturas de retaguarda a nível local 

para, sempre que necessário evacuar ou separar grupos, haver respostas cole-

tivas que permitiam responder. 

Também foi necessária uma colaboração completamente inédita com a comu-

nidade científica porque, de repente, era preciso testar massivamente os pro-

fissionais dos lares em todo o país e não havendo testes, a Academia juntou-se 

também ao Ministério e ao setor social e partilhou, entre os vários centros de 
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investigação, as fórmulas para a realização dos testes e redirecionou toda a 

sua atividade para o serviço à comunidade. Assim, passámos a ter mais de 20 

centros de investigação no país a testarem eles próprios os profissionais dos 

lares, tendo, neste momento da pandemia, realizado mais de 500 mil testes e, 

portanto, evitado milhares de surtos em todo o país. 

Portanto, houve uma reinvenção total nas funções, nas competências e na par-

tilha do conhecimento para se direcionarem à sociedade, mas também uma 

reinvenção da forma como a saúde passou a trabalhar com a proteção civil, 

com a segurança social e com as forças armadas para criar formas de chegar 

aos lares quando era preciso a desinfeção das instalações ou o reforço de re-

cursos humanos, entre outros. Isto serve para percebermos também o que foi 

esta dimensão da colaboração de urgência, mas que nos obrigou a trabalhar 

de uma forma muito mais pragmática. Criou-se, numa noite, um programa 

para dar uma resposta à necessidade de reforço de recursos humanos nos lares, 

visto muitos dos profissionais ficarem isolados por necessidades de regras de 

prevenção ou ficarem também infetados. Assim, graças à colaboração extraor-

dinária entre o Instituto de Emprego e Formação Profissional e a Segurança 

Social e as entidades do setor social, criou-se um programa chamado “MA-

RES”, para permitir que pessoas que estavam desempregadas pudessem ter 

uma formação muito rápida e serem, de alguma forma, redirecionadas para 

trabalhar nos lares, tendo uma bolsa adicional face ao subsídio de desem-

prego. Neste momento temos mais de 25 mil pessoas colocadas através do 

MARES, sendo que muitas delas encontraram aqui um redireccionamento da 

sua vida e estão, neste momento, a trabalhar numa nova área. Posteriormente, 

realizou-se um segundo programa que premiava quem, além desta resposta 

à emergência, ficasse depois definitivamente a trabalhar nestas instituições, 

com o objetivo de transformar esta oportunidade numa forma de reforçar a 

dimensão do setor social. 



Sessão de Abertura
A pandemia e os desafios...

16

Isto é apenas um exemplo do que é um programa de colaboração permanente 

em que passámos a ter diariamente este input do terreno sobre as suas necessi-

dades, e assim podermos, permanentemente, desenhar soluções customizadas 

à medida dos problemas que estavam a ser encontrados, e que passou muito 

pela capacidade da proteção civil, a saúde, a cruz vermelha, a segurança, o 

IEFP e as autarquias em mobilizarem os seus recursos, procurando, de facto, 

juntar esforços de uma forma completamente inédita.

É importante também abordar a forma de construção de respostas coletivas 

na área do emprego, face às necessidades de criarmos mecanismos de apoio, 

quando a economia parava. As atividades económicas pararam e foi necessá-

rio desenvolver instrumentos para apoio ao emprego. Hoje sabemos que estes 

foram eficazes, mas na altura não sabíamos se o iriam ser e, assim sendo, estes 

constituíram um risco brutal, mas necessário. 

No âmbito da segurança social foram criadas as medidas extraordinárias de 

apoio aos rendimentos das pessoas para responder às mais diversas necessi-

dades. Foi preciso suspender as atividades letivas presenciais e, portanto, foi 

preciso encontrar uma forma de responder às famílias, sempre numa grande 

preocupação de estar permanentemente a adaptar as medidas para chegar às 

pessoas e ter a capacidade de leitura do terreno, de quais é que podiam ser 

as medidas mais eficazes ou menos eficazes. A certa altura tornou-se crítico 

encontrar pessoas para ajudar na resposta à ação social, que fossem ao terre-

no e respondessem às populações. Na época, tentámos mobilizar a sociedade 

civil através de uma campanha nacional de mobilização de voluntários, a 

qual foi determinante para salvar muitas vidas e para chegar a muitas pes-

soas, que de outras formas não teriam tido resposta. Mais um exemplo de 

colaboração que fez a diferença.
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A existência de um trabalho conjunto entre os vários atores com base em 

novas formas de trabalho e em novos critérios foi o fator mais determinante. 

Desde logo, e com o princípio da confiança, percebemos que todos estávamos 

no mesmo barco e, com uma grande humildade por parte de todos, assumimos 

o quão desconhecido era o território que pisávamos. Assim, era fundamental 

perceber que podíamos estar a errar e, portanto, estarmos permanentemente 

disponíveis a acertar agulhas e redesenhar as medidas em função do resultado. 

Esta pandemia também mostrou a quantidade de situações atípicas que não 

encaixam nas regras tradicionais e, portanto, revelou-se um exercício imenso 

do ponto de vista de identificação do que era preciso repensar para chegar 

a públicos que estavam desprotegidos. Basta, por exemplo, referir as medi-

das que tiveram de ser criadas para as pessoas que estavam fora do sistema 

de proteção social, o que foi essencial para procurarmos perceber o que 

realmente era necessário fazer. Tudo isto foi elaborado com um foco total 

em centrar as políticas nas pessoas concretas e nas necessidades especificas, 

porque criando só regras gerais e abstratas muitas vezes não conseguimos 

chegar onde queremos, e também com uma grande preocupação em que 

houvesse cada vez mais abordagens ao nível regional e local. Outra grande 

lição da pandemia é que, claramente, as respostas têm de ser rápidas e têm 

de se conseguir eliminar todo o ruído e burocracia, que durante a pandemia 

ficou evidente que não acrescenta valor, antes desmobilização e desmotiva-

ção, o que constitui um grande desafio.

Com a ambição deste momento ser também um momento de desenho e cons-

trução coletiva de uma nova ordem social para o bem comum, foi necessário 

pôr em causa muito do que era feito anteriormente e de mostrar que, durante 

a pandemia, foi possível fazer muito e, portanto, isto abre-nos uma janela de 

oportunidade para perceber como é que transformamos em permanente aquilo  
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que conseguimos transformar durante este período. A pandemia mostrou que 

temos muitas fragilidades, quer seja do ponto de vista do emprego, quer seja 

do ponto de vista de igualdade de acesso e de oportunidades. É mesmo fun-

damental que aproveitemos este momento para concretizar as transformações 

que precisam de ser feitas e para a aceleração dos investimentos estruturais 

que têm de ser feitos, através, por exemplo, da mobilização do PRR e do PT 

2030, que constituem uma oportunidade determinante de investimento massi-

vo nas qualificações. Isto fará toda a diferença do ponto de vista da igualdade 

de acesso e de oportunidades para todos, mas também do ponto de vista de 

garantirmos que temos mecanismos mais eficazes e mecanismos que persona-

lizam e têm a capacidade de respostas mais customizadas direcionadas a cada 

uma das pessoas, em vez de só medidas muitas vezes banda larga que não tem 

capacidade de chegar às pessoas. 

Sublinho, então, que podemos fazer muito melhor do que fazíamos antes e 

temos instrumentos para o fazer. É preciso acelerar brutalmente, e este tem 

de ser o grande desafio: acelerar com uma cultura baseada na confiança entre 

organizações, entre a sociedade civil e o Estado e com o foco num resultado 

imediato ao serviço das pessoas, porque os resultados são transformadores 

quando é isso que nos move. Sem esquecer que isto traz uma necessidade 

de um investimento estrutural massivo nas qualificações e nas respostas in-

tegradas na ótica das pessoas que servimos como missão, com uma preo-

cupação, também, de encontrarmos cada vez mais respostas que atuem nas 

várias dimensões das necessidades. Para um exemplo concreto a propósito da 

personalização das respostas, está a ser lançado um programa de incubado-

ras sociais de emprego, para que se consiga, ao nível local, com projetos de 

acompanhamento individual das pessoas, contruir o percurso adequado para 

garantir a qualificação que possa fazer a diferença, em termos de garantia de 

inclusão. A par disto, foi lançada a construção e a discussão da Estratégia 
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Nacional de Combate à Pobreza com esta grande preocupação de transversa-

lidade de responder nas várias dimensões.

Termino dizendo que espero que as lições permanentes que a pandemia nos 

trouxe, e a nova forma de olharmos para a vida coletiva, sejam uma inspi-

ração para que todos façamos muito melhor do que fazíamos antes, porque 

é possível e temos instrumentos únicos, apenas precisamos de trabalhar ar-

ticuladamente e sem complexos, sem muros, sem ameias e sem capelinhas. 

Esse é o caminho.



SESSÃO
PLENÁRIA

“O valor da colaboração: o que 
aprendemos com a pandemia?”
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A COLABORAÇÃO NO CENTRO 
DO TRABALHO DA OCDE

O primeiro ponto é que, como é sabido, a pandemia da Covid-19 teve um 

impacto muito generalizado e dramático no mundo e, infelizmente, continua a 

exigir toda a nossa atenção e todos os nossos esforços. 

Desde o início da pandemia, houve cerca de 250 milhões de casos de Covid-19 

e, infelizmente, mais do que 5 milhões de mortes, em todo o mundo. Para além 

disso, a pandemia também teve um impacto maciço na nossa economia, sobre 

a sociedade, e, claro, no nosso mercado liberal. Nos países da OCDE, a taxa 

de desemprego aumentou, numa questão de dois meses, de fevereiro a abril de 

2020, de 3% de ponto de referência para 8,8% e, também em Portugal, a taxa 

de desemprego atingiu um pico de 8,2%, vindo de 6% antes da crise. Desde 

o auge na primeira vaga, na primavera de 2020, pudemos verificar alguma 

atenuação da taxa de desemprego, mas ainda hoje, a taxa de desemprego nos 

países da OCDE, é significante mais elevada do que antes. A pandemia deixou 

mais 5 milhões de desempregados do que tínhamos antes, contudo também 

constatamos um efeito desproporcional da crise em alguns dos grupos vulne-

ráveis. Por exemplo, no final de 2020 as horas de trabalho dos jovens tinham 

diminuído 13,8% em comparação com o valor um ano antes, enquanto, na 

realidade, o declínio entre os grupos foi de apenas 5,3%. Da mesma forma, 
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quando olhamos para os empregos de baixa remuneração, estes foram mui-

to mais afetados do que os que pagavam bem, isto é, houve um declínio de 

13,6% para os salários baixos, em comparação com apenas 1,5% entre os 

trabalhadores altamente renumerados. As mulheres também sofreram efeitos 

desproporcionais nas primeiras ondas da pandemia, visto que as reduções de 

horas para as mulheres foram mais evidentes do que para os homens, ainda 

que depois tenha havido alguma recuperação e, no período mais recente, no fi-

nal do ano passado, as reduções das horas de trabalho foram muito semelhan-

tes para os homens e para as mulheres. Também assistimos ao declínio dos 

fluxos migratórios que, em 2020, nos países da OCDE diminuíram em mais 

de 30% para cerca de 3,7 milhões. Um declínio que afeta todas as categorias 

de migração, mas mais acentuado na migração familiar.

Assim, a pandemia realçou a importância da colaboração nas mais variadas 

formas, incluindo a nível internacional, entre países, regiões e entre organiza-

ções internacionais. A cooperação entre nações foi crítica para monitorizar o 

vírus e forjar um acordo para preservar algum nível de mobilidade interna-

cional. Experienciámos, também, a necessidade de colaboração trans-setorial. 

Tornou-se muito claro que a política de saúde impacta a política económi-

ca e foi crítico que as decisões sobre restrições fossem feitas no interesse da 

saúde pública, sendo que estas foram acompanhadas por políticas sociais e 

de emprego, por exemplo. A colaboração através da forma de diálogo social 

também desempenhou um papel muito importante em resposta à crise, aju-

dando a moldar as políticas que apoiaram os trabalhadores e as empresas e 

que foram realmente capazes de sustentar a economia, ajudando a aumentar 

a confiança e contendo o efeito imediato da crise no bem-estar social. A crise 

também reafirmou a importância de trabalhar em estreita colaboração com as 

instituições de investigação, para determinar que política seria realmente mais 

eficaz. Certamente, por último, mas não menos importante, uma grande parte 
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da pandemia, tem sido também a colaboração entre o público como um todo. 

Seja maior o empenho dos trabalhadores essenciais para manter a sociedade 

a funcionar, ou dos cidadãos comuns que ajudaram a aumentar as taxas de 

imunização, a necessidade de trabalhar com toda a sociedade foi definitiva-

mente clara durante a pandemia. Umas das medidas que foi muito popular 

numa vasta gama de países da OCDE foi a implementação de programas de 

manutenção de emprego. Estes programas representam a estreita colaboração 

entre uma série de ministérios governamentais bem como uma colaboração 

muito frutuosa com os empregadores e sindicatos no pico em abril de 2020. 

Em média, cerca de 20% dos postos de trabalho estavam a ser apoiados por 

programas de manutenção do emprego, isto é, dez vezes mais do que a meio 

da anterior crise financeira global.

O apoio à manutenção de empregos teve variações, estando, entretanto, a 

decrescer rapidamente, tanto quanto a economia for capaz de retomar. As 

evidências preliminares sugerem que a eficácia de programas de manutenção 

do emprego durante os primeiros 6 meses da Covid-19 foi, na verdade, bas-

tante forte. O declínio no emprego, no número de empregados, no segundo 

trimestre de 2020 foi de -4,2%, enquanto no terceiro trimestre de 2020 foi de 

-2,7%. Estima-se que, sem o programa de manutenção do emprego, o declínio 

teria sido entre 6% e 11,2%, ou, no terceiro trimestre de 2020, entre 3,7% e 

6,1%. Assim, de acordo com a estimativa preliminar da OCDE, os programas 

de manutenção do emprego em todos os países da OCDE, permitiram salvar 

mais de 20 milhões de empregos. 

É também de reconhecer a cooperação científica sem paralelo a nível público, 

privado e internacional, nos últimos dois anos, para encontrar uma solução para 

a pandemia, construindo sobre anos de investimento em investigação básica, a 

explosão de artigos científicos sobre a Covid-19, mas também a recentemente  
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institucionalizada partilha aberta de dados, que ajudou a fornecer acesso a da-

dos epidemiológicos, clínicos e genómicos, assim como estudos relacionados. 

Um dos grandes sucessos da resposta à Covid-19 foi a campanha de vacina-

ção, que é um testemunho da colaboração extraordinária entre governos, o 

sector privado, os prestadores de cuidados de saúde e a população em geral. 

Nos Estados Unidos foi emitida a primeira autorização de emergência para a 

utilização da vacina Pfizer BioNtech Covid-19 em dezembro de 2020, como 

sabemos, apenas um ano após o surgimento da Covid-19 e foi rapidamente se-

guida por outras aprovações no resto do mundo. Muitas das próprias vacinas 

são o resultado de colaboração bem-sucedida. A alemã BioNtech, por exem-

plo, fez parceria com a americana Pfizer, para testar e produzir uma vacina de 

RNA e foram capazes de a desenvolver à velocidade da luz, em comparação 

com a anterior investigação sobre o desenvolvimento de novas vacinas. A ad-

ministração da vacinação, naturalmente, também exige um nível significativo 

de colaboração. Em muitos países, a vacinação tem envolvido prestadores de 

cuidados de saúde voluntários, por vezes até o exército. É claro que o forne-

cimento de vacinas continua a ser muito desigual em todos os países, mas a 

colaboração internacional está de facto a ajudar a colmatar esta lacuna. A 

COVAX é, de facto, uma parceria entre cientistas governamentais, empresas, 

sociedade civil e filantropos e a Organização Mundial de Saúde e tem sido o 

instrumento principal que tem sido utilizado, por exemplo, para entregar mais 

de 70% da vacinação na África Subsariana.

Enquanto pensamos na recuperação da perspetiva do emprego e da política so-

cial, existem três grandes desafios. Primeiro, precisamos de promover a recu-

peração de empregos que visem e forneçam temporariamente contributos para 

a contratação para certos grupos (os jovens e os pouco qualificados) e que, na 

realidade, ajudem start-ups e as jovens empresas a crescer e a encontrar o talento 
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e as competências de que necessitam, mas que também envolvem a expansão 

política ativa do mercado de trabalho para rapidamente ligar o candidato aos 

empregos disponíveis. Em segundo lugar, é necessário investir em políticas de de-

senvolvimento de competências, e ajudar as empresas, start-ups e trabalhadores 

na transição para o trabalho e para os setores que são muito procurados e tam-

bém muito importantes. Muitos trabalhadores carecem das competências que 

necessitam para tirar partido de novas oportunidades. Por exemplo, 43% dos 

trabalhadores nos países da OCDE pontuam muito mal em termos de competên-

cias digitais. Todos os esforços devem ser feitos para promover uma cultura de 

aprendizagem ao longo da vida, ligando a formação ao individuo. Os programas 

de formação profissional devem abordar os estrangulamentos à participação e 

procurar envolver aqueles que necessitam mais da formação. Em terceiro lugar, 

é imperativo avaliar as lacunas na proteção social, que se tornaram muito mais 

claras durante a pandemia, particularmente quando olhamos para os chama-

dos “trabalhadores indiferenciados”. Durante a crise, muitos países instauraram 

uma série de medidas de emergência para os trabalhadores independentes e estas 

medidas têm de ser avaliadas cuidadosamente e passadas de emergência para 

algo estruturais que realmente proporcione um mínimo de proteção social a to-

dos os trabalhadores de todas estas áreas. Isto exigirá uma estreita cooperação 

entre diferentes ministérios e, claro, entre decisores políticos, parceiros sociais e 

sociedade civil, por exemplo, na formação. Em média, na união europeia, 75% 

dos empregadores em empresas com mais de 10 empregados dão formação aos 

seus trabalhadores e financiam parcialmente essa formação. Os empregadores 

são cruciais para garantir que o conteúdo da formação seja alinhado com as ne-

cessidades do mercado de trabalho, inclusivamente colaborando com instituições 

de formação, na conceção e na implementação da formação.

A pandemia também demonstrou a necessidade de tornar os sistemas de saú-

de mais resilientes, como base para economias mais fortes. A resiliência dos  
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sistemas de saúde requer uma abordagem multifacetada que inclua investi-

mento em formação adequada e a destacação flexível de pessoal de saúde, ca-

pacidade suficiente para picos, e mobilização de reservas em caso de choques 

repentinos como o da pandemia, cadeias de abastecimento resilientes. Em 

todos os países da OCDE, é necessário um investimento adicional na resiliên-

cia dos sistemas de saúde na ordem de 1,5 até 3% do PIB em alguns países. 

A forte colaboração será, de facto, um fator crítico também neste aspeto, de 

modo a realizar estas importantes transformações porque, por exemplo, em 

cada 14 cadeias de abastecimento necessitamos colaboração entre os compra-

dores governamentais, reguladores de mercado, produtores de matérias-pri-

mas, e muito mais. 

Concluindo, refiro que a colaboração está no centro do trabalho da OCDE. 

Numa base diária, trabalhamos com uma vasta gama de parceiros, para aju-

dar a enfrentar alguns desafios mais urgentes que têm vindo a encontrar. Du-

rante a crise, por exemplo, organizámos uma série de reuniões para reunir os 

países membros e discutir o que tinha e o que não tinha funcionado bem, e 

para apresentar análises e provas de vanguarda sobre que mudanças políticas 

que seriam realmente necessárias. No futuro, prometemos continuar a entre-

gar colaboração internacional, com três exemplos concretos:

1 Os ministros da OCDE aprovaram uma iniciativa para promover via-

gens internacionais seguras durante a pandemia, que foi o resultado de 

uma consulta maciça com muitas organizações e partes interessadas 

em todo o mundo. Esta iniciativa foi a primeira a pôr em prática um 

plano de como podemos reabrir as fronteiras de uma forma segura, 

envolvendo a Organização Mundial de Saúde, a Organização Inter-

nacional da Aviação Civil, a organização das NU para o turismo, e 

muitos intervenientes do sector privado. 
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2 Em dezembro realizar-se-á a reunião ministral do emprego da OCDE, 

na qual ministros de mais de 40 países se irão reunir na sede da OCDE 

para discutir não só as lições da pandemia, mas como construir um 

mercado de trabalho mais forte e resiliente. Com a presença de deci-

sores políticos de todos os países da OCDE, e através das diferentes 

áreas políticas incluindo trabalho, educação, formação de competên-

cias, empreendedorismo, e política social, de modo a desenvolver um 

conjunto de princípios governamentais para apoiar os mais jovens.

 

3 No processo de desenvolvimento desta recomendação, estão também 

em estreita consulta as empresas e os sindicatos e, claro, com os pró-

prios jovens. 

A OCDE continuará a defender a colaboração internacional e intersetorial, e 

a envolver-se com diferentes partes dos governos, mas também com o parceiro 

social, com a sociedade civil e com os interessados na conceção, mas também 

na implementação das políticas. 

Stefano Scarpetta

OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development 
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OS QUATROS BLOCOS DE CONSTRUÇÃO 
PARA UMA COLABORAÇÃO EFICAZ

As parcerias são fundamentais para responder aos maiores desafios, sejam eles as 

alterações climáticas ou as metas de desenvolvimento sustentável. Neste sentido, 

não temos escolha a não ser reunir os recursos de todos os setores da sociedade 

através de dinâmicas colaborativas para impulsionar o desenvolvimento.

Trabalho em colaboração intersetorial há cerca de 20 anos com a organização 

The Partner Initiative, e nunca vi tão fortes parcerias na agenda do desenvol-

vimento internacional como atualmente. A pandemia trouxe, definitivamente, 

as parcerias para o centro das atenções. A resposta foi tão forte, porque a 

Covid-19 foi uma ameaça urgente para todos na sociedade - pessoas, institui-

ções e empresas – e, por isso, uniu todos na mesma visão. O problema é que 

a Covid-19 não é nada quando comparada com os desafios futuros das alte-

rações climáticas. Assim, de muitas maneiras, saímo-nos incrivelmente bem 

nesta crise, movemo-nos rapidamente e com eficácia e criámos uma vacina 

num período incrivelmente curto, com a incrível colaboração internacional e 

nacional. Contudo, isso não nos vai preparar para o que está para vir, já que 

precisamos da colaboração a uma escala sem precedentes. 

O maior problema é que esses desafios não são aparentemente tão urgentes 

como a Covid-19. O motivo pelo qual esta urgência surgiu e funcionou com 
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a Covid-19 foi porque estava a acontecer aqui e agora e podíamos vê-lo. In-

felizmente, o desafio com as alterações climáticas é sentido sempre como um 

pouco distante: ou vai acontecer daqui a décadas ou já está a acontecer nas 

Maldivas, mas isso está muito longe. Portanto, o primeiro ponto que defendo 

é que precisamos de agir rapidamente e em colaboração. 

Porém, nem sempre incluímos a área económica e empresarial na conversa, 

o que constitui um entrave. Pode não ser tão apropriado para as empresas 

participarem nestas conversas, mas é sintomático que em todo o lado falemos 

de colaboração, não tendo, contudo, na sala as principais empresas interve-

nientes. A colaboração tem de trazer toda a gente e, portanto, as empresas 

têm de fazer parte, até porque estes trazem competências essenciais, tais como 

inovação, recursos, acesso aos seus clientes, às suas cadeias de fornecimento e 

à inovação que podem criar, tornando-se em parte absolutamente essencial da 

solução. E é aqui que refere a ideia de haver quatro blocos de construção para 

uma colaboração eficaz.

1) Por que é que somos parceiros?
Somos parceiros, porque ao reunirmos diferentes recursos somos capazes de 

criar valor, podemos fornecer mais do que algumas das partes, podemos ser 

mais inovadores e podemos criar soluções. Por isso, faz parte dos fundamentos 

de que precisamos para garantir que estamos a criar valor. 

O segundo elemento é em torno da sobreposição de interesses de todos os 

parceiros. Neste seguimento, precisamos de uma visão em que todos os in-

tervenientes podem ter voz e beneficiar com a parceria. Durante a pandemia, 

pudemos ver essa visão muito claramente, uma vez que foi um benefício para 

todos lutar pelo interesse público e contra o avanço do vírus. 
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Porém, em outras formas de parceria, precisamos de equilibrar ativamente 

estes interesses, compreendendo onde os interesses públicos e privados e da 

sociedade civil se podem fundir. 

Finalmente, nos fundamentos tem de haver algum nível de compatibilidade de 

valores, nomeadamente entre organizações. Por isso, precisamos de assegurar 

o mesmo desejo e vontade de colaborar. 

2) A qualidade da relação 
Por sua vez, o segundo bloco de construção é absolutamente essencial em 

qualquer parceria em que qualquer um de nós esteja envolvido. Falamos so-

bre a confiança ser o centro das parcerias e as parcerias movem-se à veloci-

dade da confiança. 

Durante a pandemia, vimos que as parcerias estavam a acontecer entre atores 

que talvez não se conhecessem, e talvez não tivessem esse nível de confiança. 

Portanto, assistimos à construção dessa relação. 

Esta confiança é construída não através de palavras, mas sim através de atos e 

do trabalho em conjunto. Em cada parceria precisamos também de assegurar 

que temos o benefício mútuo de cada parte e, claro, assegurar que há equidade 

nestas parcerias. 

O outro elemento desta relação tem a ver com as diferenças culturais organi-

zacionais. É necessário que consideremos que as organizações pensam e traba-

lham de formas diferentes ou mesmo que têm sistemas informáticos diferentes, 

linguagem diferentes ou escalas de tempo diferentes e, por isso, precisamos 

de ser capazes de compreender estas diferenças culturais organizacionais  
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e de as ultrapassar. Assim sendo, este é o segundo bloco de construção: a 

relação é essencial. 

3) As estruturas de gestão e operação
Em torno do estabelecimento destas parcerias, precisamos de assegurar que te-

mos boas estruturas de gestão e operação. Por norma, estamos tão habituados 

a trabalhar dentro de uma organização que não nos apercebemos que, na ver-

dade, quando se cria uma parceria, é preciso criar estas estruturas adicionais 

para podermos trabalhar eficazmente em conjunto. Deste modo, asseguramos 

uma boa gestão de projetos em todas as organizações, com corresponsabiliza-

ção, particularmente na utilização de fundos públicos.

4) Liderança
E, finalmente, o quarto bloco de construção está em torno da gestão e da 

liderança.

Precisamos de gestão, porque sabemos que as parcerias são necessárias para 

uma gestão de projeto de alta qualidade, mas também é necessária a gestão 

de relacionamento e o controlo permanente para garantir que a parceria está 

a ser eficaz e a funcionar para todas as organizações. Precisamos de estar 

constantemente a rever as nossas parcerias para vermos até que ponto estão a 

cumprir os seus objetivos e sermos capazes de nos adaptarmos rapidamente. 

Conjuntamente, precisamos de ser capazes de ajustar as parcerias quando o 

caminho não está a correr bem e precisamos de ser capazes de ter conversas 

difíceis nas nossas parcerias quando sentimos que um destes parceiros está a 

fazer algo com o qual não concordamos. Precisamos de ter conversas francas 

e difíceis para podermos assegurar que as parcerias continuem a ser eficazes. 
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E, por fim, o outro elemento que está em torno da liderança colaborativa é que 

as parcerias requerem que todas as partes se comprometam realmente e sejam 

capazes de impulsionar coletivamente.

Assim, todos estes elementos são o que precisamos se quisermos ser capazes 

de impulsionar parcerias de sucesso. Contudo, ainda que seja sabido que, para 

todos estes elementos funcionarem, o vetor da comunicação é essencial, nem 

sempre temos a tendência para o priorizar. Então, precisamos de ser capazes 

de começar apenas a pegar no telefone, a verificar com outros parceiros a 

forma como as coisas estão a correr, ter conversas de forma mais informal e 

construir realmente essa qualidade de ligação e de relacionamento.

Assim, estes quatro blocos de construção são alguns dos requisitos de parcerias 

eficazes e precisamos das competências necessárias para o fazer. É necessário 

construir estas competências de parceria eficazes em todo o nosso pessoal e 

construir as nossas organizações de forma a poderem estabelecer parcerias 

eficazes com outros. 

Por fim, a crise climática vai colocar a Covid-19 completamente na sombra e 

vamos ter de usar a nossa colaboração para construirmos um novo normal. 

Fazendo alusão a um provérbio africano, que diz “Se querem ir depressa, vão 

sozinhos, se querem ir longe, vão juntos”, saliento que temos de ir juntos sim, 

mas temos de ir depressa, porque o futuro do planeta depende disso.

Darian Stibbe

CEO - TPI The Partnering Initiative
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A CRISE COMO IMPULSIONADORA 
DE MUDANÇA

   A crise
Diferentemente de outras épocas da história, vivemos hoje numa sociedade 

que não é assediada por inimigos externos, mas sim por auto-ameaças. Trata-

-se de crises e catástrofes como a pandemia ou a crise climática que, de alguma 

maneira, são o resultado do nosso modo de vida. Sendo este o estado do mun-

do, em vez de perguntarmos pela natureza das crises que afetam a nossa socie-

dade, primeiro deveríamos examinar que tipo de sociedade é esta que gera tais 

crises. Em segundo lugar, deveríamos questionar-nos porque é que é tão com-

plicado mudar, mesmo quando a necessidade de mudança é tão óbvia, e o que 

deveríamos fazer para aumentar as possibilidades dessa mudança improvável.

Uma crise é um momento agudo e excecional, em que se decide a sobrevivên-

cia de um organismo ou de uma instituição. Depois disso, vem a extinção, 

recupera-se a anterior normalidade ou são realizadas as transformações ne-

cessárias para garantir a sobrevivência. Algumas das atuais catástrofes po-

dem ser entendidas assim, como mais uma crise, que mais cedo ou mais tarde 

se resolvem com vacinas, ajudas económicas ou reparações. Porém, existem  

dimensões de crises que não são transitórias ou excecionais e em relação às 

quais não faz sentido falar de um “regresso à normalidade”. 
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Não estamos no meio de uma crise (nem sequer de várias, como normalmente é 

assegurado). Não vivemos numa sociedade em que há contágios, mas sim numa 

sociedade que é contagiosa. Estamos num mundo epidémico e não tanto num 

mundo em que epidemias surgem de vez em quando. Estamos num mundo de 

instabilidade financeira sistémica, em vez de num onde crises económicas oca-

sionais acontecem. Acredito, então, que não estamos preparados para viver num 

mundo em que não há crise e que, ainda que a sociedade se encontre num esta-

do de crise permanente, isso não significa que haja muitas crises, mas sim que 

estas não são trazidas pelo exterior, sobretudo, que é altamente improvável que 

sejamos capazes de as solucionar. Onde melhor se comprova isto, é no facto de 

não sabermos como ou quando as crises terminam. Os seres humanos discutem 

muito sobre a natureza das crises, mas é mais difícil para nós chegarmos a acor-

do sobre a normalidade a que devemos aspirar, se se trata do que está depois do 

choque, se é uma recuperação do momento anterior à crise ou se envolve uma 

mudança transformadora. Se ao menos pudéssemos encontrar um culpado fora 

da nossa sociedade, mas não, o problema é que a sociedade tem um problema 

consigo mesma. Não se trata de meteoritos que caem do espaço, mas de crises 

que produzimos com algumas práticas e com algumas instituições com as quais 

deveríamos de as resolver. O núcleo dramático da questão é esta coincidência 

entre quem origina as crises e quem deveria resolvê-las.

   Mudar a sociedade
Apesar de todas as provas de que é necessária uma mudança, isso não implica 

a possibilidade de o fazer. As crises atuais têm lugar numa sociedade na qual há 

muitas exortações a mudar, aliado à controvérsia sobre qual a direção a tomar 

e de que forma o fazer. Ainda muito mais perturbador é o facto de que, talvez 

dada à nossa configuração estrutural das nossas sociedades e à condição huma-

na, não estamos em condições de o fazer. Podemos concordar com a urgência 
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de combater as mudanças climáticas e mostrar as melhores intenções sobre isso, 

mas essa exigência acaba por ser neutralizada pela irrelevância dos Estados, pela 

sua insuperável diversidade de interesses e inclusive pela incapacidade de modi-

ficar o nosso consumo individual.

No caso específico da crise do coronavírus, a questão acerca das mudanças ne-

cessárias exige, antes de mais, que se examine se as medidas adotadas no auge 

da crise não provocaram já as mudanças sociais que precisávamos. 

Na minha opinião, isso não aconteceu. A excecionalidade do confinamento útil 

para os efeitos do contágio não alterou suficientemente as condições sociais da 

crise, mas produziu uma ilusão de controlo. A intensa intervenção na socie-

dade durante o confinamento extremo abrandou a propagação do vírus (com 

alguns efeitos secundários) e pouco mais. Como mecanismo de transformação 

da sociedade e de neutralização das causas que nos levaram à crise, a concen-

tração de poder foi absolutamente ineficaz. A sociedade volta às suas rotinas 

com pouca aprendizagem significativa. O vírus agita tudo, mas não muda 

quase nada, interrompe muitas coisas, mas muda muito poucas. A sociedade 

interpreta a crise como uma anomalia que precede a restauração da normali-

dade. Após o confinamento, houve aqueles que durante algum tempo manti-

veram a ilusão de que era possível manter a população na linha com as provas 

científicas e que se realizaram as mudanças necessárias, mas, na realidade, 

estas não se realizaram com o radicalismo necessário. O rápido regresso aos 

velhos hábitos e costumes revela até que ponto os grandes problemas como 

as alterações climáticas ou o consumo irresponsável apenas se podem resolver 

através de uma intervenção direta e centralizada nas rotinas sociais. 

O uso de categorias de guerra para compreender esta estranha situação res-

ponde ao facto de que a guerra é o único fenómeno capaz de integrar, de 
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forma semelhante, forças centrípetas da saúde, da economia, do direito e da 

política. Por isso é que as guerras têm sido um poderoso elemento de integra-

ção e construção de Estados nacionais. Apenas na guerra e no confinamento 

é possível, temporariamente, um controlo da sociedade e um alinhamento 

das suas diferentes lógicas. O confinamento integrou momentaneamente a 

sociedade, mas depois disso, regressou imediatamente à lógica da diferen-

ciação. A crise do Coronavírus mostrou que cada ator tirou consequências 

diferentes e por vezes incompatíveis. 

Vivemos em sociedades nas quais se realiza uma curiosa combinação de esta-

bilidade e fragilidade. O comportamento humano não é facilmente nem dire-

tamente modificável, nem com a rapidez que seria necessário. A solução para 

esta dificuldade de mudança seria melhorar as nossas capacidades. A questão é 

que temos de melhorar a nossa capacidade de mudar e não tanto insistir na ne-

cessidade de mudar, que são duas coisas diferentes. Uma historiadora alemã, 

Hedwig Richter, assegura que a consolidação da democracia não se deveu a 

mudanças disruptivas, mas sim a pequenas mudanças e conquistas evolutivas. 

É mais fácil exigir mudanças instantâneas do que permitir mudanças graduais. 

As melhorias incrementais são menos excitantes, menos atraentes, do que as 

grandes mudanças intencionais, transformações ou revoluções planeadas. Po-

rém, não devemos perder de vista o outro lado desta moeda, a de que as con-

quistas sociais também têm de ser protegidas. Se não compreendermos a na-

tureza deste anacronismo que as nossas formas de governo são e representam, 

não seremos capazes de lidar com a crise na nossa sociedade.

   O que queremos dizer quando falamos 
   de uma sociedade diferenciada?
O sucesso da sociedade moderna deve-se ao que os sociólogos chamam de 
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diferenciação funcional e que significa, fundamentalmente, que as esferas da 

economia, da política, da saúde, do direito ou da educação têm um desen-

volvimento autônomo, e não se misturam. Os instrumentos para resolver 

os problemas sociais só o podem fazer se a sua própria lógica for respeita-

da. Contudo, o direito resiste à sua instrumentalização política, o mercado 

emancipa-se da tutela política, os criadores culturais estão livres da censura 

moral, a ciência pode preocupar-se unicamente com a verdade, e até a re-

ligião deixa de ser responsável pela manutenção da coesão social e pode 

dedicar-se a ser meramente religiosa. Como conquista histórica, o Estado 

nacional conseguiu manter uma certa congruência na evolução de cada um 

desses subsistemas. A verticalidade da hierarquia institucional foi respeitada 

e o fornecimento efetivo de bens públicos realizado pelo sistema resistiu, 

pelo menos, às crises para as quais foi concebido (tais como conflitos sociais 

ou guerras).

Atualmente encontramo-nos num contexto muito diferente, onde esse equi-

líbrio é posto à prova, e é claro que a sociedade não vai renunciar à diferen-

ciação. Isso significaria abandonar elementos fundamentais da nossa cultura 

liberal, embora algumas pessoas já o proponham abertamente. A sociedade 

também não vai renunciar a divisão do trabalho em que se baseia a nossa 

produtividade ou a lógica de descentralização sem a qual o pluralismo político 

estaria em perigo. Mas, hoje, os nossos problemas não se devem à falta de 

diferenciação, mas sim à dificuldade em equilibrar essas diferenças. Hoje, en-

contramo-nos numa constelação muito diferente da época gloriosa dos Esta-

dos nacionais, apesar das tentativas nostálgicas de recuperar essa congruência 

(em código de estado para esquerda ou código de nação para a direita). Hoje o 

nosso problema fundamental é a configuração do comum, como o configurar 

sem anular as diferenças, como conseguir uma unidade de ação a partir do 

pluralismo e da inteligência distribuída, ou como impedir que a pluralidade de 
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lógicas e perspetivas, por exemplo entre a política, economia e direito, se torne 

numa trágica incompatibilidade. 

O problema que estamos a enfrentar hoje poderia formular-se assim: “como 

restabelecer a coerência entre todas estas dimensões atualmente contraditó-

rias, sem sacrificar as conquistas de liberdade a que devemos à sua separação 

e sabendo que já não podemos contar com as autoridades incontestáveis capa-

zes de unificar tudo?” e “como equilibrar os imperativos ecológicos e de saúde 

pública com a produtividade económica?” 

Muitas das questões que nos confrontam durante estes meses têm origem no 

facto de que a divergência entre as lógicas presentes numa sociedade plural 

se terem tornado mais agudas. Acredito que não temos outra escolha senão 

resolver tudo para resolver alguma coisa. Uma sociedade diferenciada tem 

uma grande capacidade de resolver problemas específicos que dizem respeito 

a uma área especifica, por exemplo, a ciência produziu rapidamente vacinas 

eficazes e as organizações tornaram-se digitais em muito pouco tempo. Porém, 

as maiores dificuldades encontram-se quando o problema é de uma natureza 

que ultrapassa esta concorrência sectorial e afeta a sociedade como um todo. 

E afeta especialmente face aos efeitos colaterais que transformaram estas solu-

ções em prolemas para outras áreas, como por exemplo, a solução da vacina 

ser um problema para o direito e a ética, a solução da digitalização ser um pro-

blema para as famílias e para a socialização dos jovens, entre outras questões. 

Todas as soluções causam problemas noutro sítio, a interconexão é muito 

difícil de questionar porque temos de resolver tudo e para isso não temos ins-

tituições. Para sustentar o seu argumento, Daniel Innerarity enumera alguns 

exemplos desta “espada de dois gumes”. Um confinamento decretado pelo 

sistema político foi prejudicial para a economia, por exemplo. A Sra. Ministra 

lembrou-nos da rapidez com que a vacina foi criada, aliás, tao rápido graças 
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a investigação científica já realizada anteriormente, que gerou uma certa des-

confiança em alguns setores da sociedade. Por sua vez, a saúde epidemiológica 

traduziu-se também em graves problemas de saúde mentais. Também as nos-

sas famílias não estavam preparadas para que os seus membros vivessem tan-

to tempo juntos, sem outros momentos de relações sociais diferentes. Temos 

instituições que resolvem relativamente bem problemas isolados, de acordo 

com o esquema de diferenciação, e que falham sistematicamente quando se 

trata de um problema que envolve várias áreas e lógicas sociais e então quando 

este problema afeta toda a sociedade, ou seja, quando estamos em crise, afun-

dam desastrosamente. A enorme capacidade de desempenho proporcionada 

pela diferenciação funcional moderna deve-se à especialização, segmentação 

e à recusa em monopolizar a totalidade social, mas isto em si representa um 

problema quando seria necessário ter em conta cenários de interdependência, 

visão geral e coordenação.

   Como resolver
Defendo que é uma questão de resolver tudo para resolver as partes, ou seja, 

alinhar as áreas que tendem a ter uma “miopia”, porque a saúde só vê a saú-

de, a economia só vê o dinheiro, a ciência só vê a verdade, e graças a isso são 

eficazes em alinhá-las de tal forma que melhoram a sua “miopia” e deixam de 

ter apenas a sua própria conceção da realidade, sabendo que esta convergên-

cia será sempre provisória, discutida e revisível. É um ótimo tema de reflexão 

das sociedades contemporâneas a divergência das lógicas e os seus potenciais 

efeitos negativos e os riscos derivados da não tomada em consideração de cri-

térios de compatibilidade. A nossa maior inovação política seria criar espaços 

e dinâmicas de encontro e ligação. Um sociólogo alemão, Armin Nassehi, tem 

proporcionado um belo imperativo categórico para este novo mundo em que 

a diferenciação e a soberania atingiram o seu limite e que, segundo ele, “atua 
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de maneira que o outro se possa envolver”. Conectar-se não significa consenso 

total, não significa submissão, nem significa controlo, porque cada vez menos 

podemos controlar as coisas. Contudo, rompe com essa lógica da indiferença 

e da externalização, isto é, todas aquelas operações que vão ter em conta a 

perspetiva dos outros até às formas mais intensas de reciprocidade, acordo, 

coordenação, cooperação e integração.

Se a verdadeira crise para as nossas sociedades é esta que aqui descrevi, e as 

catástrofes recorrentes são os seus lembretes, então temos de abordar os pro-

blemas de outra forma, mais antecipatória, holística, transnacional, colabora-

tiva e horizontal, que é precisamente o que o IPAV propõe já há muito tempo. 

As crises estão-nos a lembrar da necessidade de pensar numa nova forma de 

fazer política mais recetiva às novas formas inéditas que terá de assumir numa 

sociedade que se está a tornar cada vez mais imprevisível.

Daniel Innerarity 

University of the Basque Country / 

Ikerbasque Foundation of Science / 

European University Institute of Florence / 

Instituto de Gobernanza Democrática 
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RECUPERAÇÃO, RESILIÊNCIA 
E GOVERNAÇÃO INTEGRADA

Começo por felicitar todo o trabalho desenvolvido no âmbito do Fórum para 

a Governação Integrada. 

Na primeira parte desta conferência senti, da parte de todos os intervenien-

tes, uma caracterização da situação extremamente difícil que as nossas so-

ciedades estão a atravessar, ainda que a crise pandémica seja apenas a ponta 

do iceberg. 

Estamos também confrontados com outras crises múltiplas, não só económi-

ca, como social e ainda outras que se irão desenvolver no mundo a partir da 

desertificação e da escassez de recursos. 

Se olharmos para a origem de toda esta cascata de crises, ela encontra-se no 

nosso modelo de desenvolvimento económico e social, que é predador dos 

recursos do planeta. Somos uma civilização que transforma recursos em lixo 

a uma velocidade sem precedentes na história e temos de mudar o paradigma 

e apostar na economia circular. Não podemos ter ilusões. Este modelo causa 

uma devastação ambiental no planeta a uma escala sem precedentes. 
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Não me refiro só ao degelo que estamos a assistir no Pólo Norte, mas também 

à acumulação extraordinária de energia nos três metros da camada superficial 

do mar que é equivalente a mil milhões de vezes a energia que foi deflagrada 

nas bombas atómicas de Nagasaki e Hiroshima. Essa energia, quando se liber-

ta para a atmosfera segundo mecanismos que os cientistas não conhecem, cau-

sa uma devastação ambiental sem precedentes. Por isso, proponho que o país 

crie, nos Açores e na Madeira, uma grande universidade do Atlântico para 

compreendermos estes mecanismos. Os Açores são um dos sítios do mundo 

mais indicados para estudarem a interação entre o oceano e a atmosfera entre 

a terra e o ar. Simultaneamente, outro elemento que é fundamental refere-se às 

desigualdades que este desenvolvimento económico e social “predador” causa 

em todo o planeta, sem esquecer que, dentro destas desigualdades, 1% da po-

pulação do planeta detém 46% do PIB mundial, causando grandes disfunções 

no funcionamento das nossas sociedades democráticas. 

A pandemia surge como um grande grito de alerta à espécie humana. Esta-

mos a destruir a biosfera do nosso planeta e somos os únicos responsáveis. O 

livro “A 6ª extinção em massa”, de Elizabeth Kolbert, apresenta, com dados 

irrefutáveis (embora esta discussão na sociedade social científica se tenha pro-

longado), que estamos a assistir, a um ritmo ascensional, à destruição das es-

pécies anfíbias no nosso planeta. A destruição da biodiversidade significa que 

estamos a destruir aquilo que é o nosso seguro de vida neste planeta extraordi-

nário e, portanto, se nós não mudarmos o nosso desenvolvimento económico 

e social, se não mudarmos o nosso modelo de vida, se não mudarmos o nosso 

comportamento, vamos bater com a cabeça na parede. 

Esta pandemia, nesse sentido, é um grande grito de alarme que nos mostrou 

que é possível, quando a vida da espécie humana está em causa e temos de 

lutar por ela, mobilizar grandes plataformas colaborativas, ver a funcionar 
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as autoridades de saúde, os profissionais de saúde e o Serviço Nacional de 

Saúde; ver a capacidade de se tomar decisões políticas, estabelecer planos de 

vacinação e de concorrer para debilitar ao máximo as consequências que este 

vírus pode causar. 

Contudo, estamos a viver numa sociedade que está profundamente e coletiva-

mente atordoada com a pressão das coisas urgentes, com as notícias mediáti-

cas sobre falecimentos e contágios, que criam uma cultura de medo, de intran-

quilidade e de insegurança, que não nos permitem pensar. A própria função da 

política está a mudar, pois uma das grandes questões da política democrática é 

exatamente garantir a segurança, e não só a gestão do país. Portanto, temos de 

repensar, face a tudo aquilo que aconteceu, como é que nos vamos posicionar 

em termos do futuro. 

Uma das grandes lições da pandemia é que ela foi o teste mais significativo 

que a nossa democracia enfrentou nos seus 46 anos de história. As democra-

cias têm este problema, não um dilema, mas um trilema, que advém do facto 

de termos a luta pelo poder político e essa luta prosseguir. Tivemos eleições 

no desenvolvimento da pandemia, o que é muito relevante, pois a luta pelo 

poder político é um vértice muito importante. A democracia está na base do 

funcionamento das sociedades, assentando nos partidos políticos, na plurali-

dade das visões, no debate democrático e nos processos eleitorais. Porém, a 

luta pelo poder político não pode esquecer o segundo vértice, que é a capa-

cidade de tomar decisões políticas. Portugal é um país em que, em múltiplos 

aspetos, estamos a caminho de ser uma espécie de sociedade da indecisão, 

visto que há mais de 50 anos que discutimos a necessidade de um aeroporto, 

há décadas que discutimos a rede ferroviária elétrica nacional, que é abso-

lutamente fulcral para o futuro. Fomos também dos primeiros países que 

surgiu com a ideia de criar um banco de fomento e, hoje, estamos a tentar 
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implementar esse banco de fomento quando a Irlanda e outros países da 

União Europeia já o implementaram há muito muito tempo. Não obstante, 

a ver dade é que, durante a pandemia, houve a capacidade de tomar decisões 

políticas com as autoridades de saúde, com o Governo, com o Parlamento, 

com o Presidente da República, com os partidos.

O terceiro vértice que é fulcral e sem o qual tudo falha, é a promoção e defesa 

do bem público, que também funcionou com o plano de vacinação e com a 

minimização do número de mortos. Portanto, se formos capazes de fazer face 

a esta dificuldade impressionante de fazer funcionar este trilema das democra-

cias, temos de ser capazes de extrair as lições e olhar para o futuro e, quando 

o fizermos, não podemos esquecer que durante a crise pandémica, de uma 

forma admirável, só foi possível enfrentar o desafio graças ao trabalho dos 

profissionais de saúde, das autoridades de saúde, de todas as áreas da educa-

ção, da sociedade civil e da área da segurança social. O desenvolvimento des-

ta cooperação representou, na democracia portuguesa, pela primeira vez em 

muitas décadas, a mobilização daquilo que podemos chamar a infraestrutura 

cognitiva do país: a mobilização dos saberes, da ciência, dos cientistas, dos 

médicos e dos epidemiologistas. 

Esta lição é uma lição extraordinária face à necessidade de mudança para o 

futuro. O desafio das alterações climáticas é um desafio que nos inquieta e que 

temos de vencer, pois não temos o direito de expropriar o futuro das gerações 

mais jovens, nem temos o direito de continuar a facultar o ataque sem prece-

dentes que o tempo presente exerce sobre o tempo futuro. Estamos a transfor-

mar o futuro numa categoria problemática e, portanto, esta lição da pandemia 

deve servir para nos posicionar de forma diferente e mobilizar todos os saberes 

do país e olharmos para o futuro.
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É evidente que a ciência desempenhou o seu papel e teve uma resposta admi-

rável. Enquanto a vacina da poliomielite demorou 20 anos a ser criada e a do 

sarampo 9 anos, em 9 meses os cientistas, colaborando em redes e plataformas 

colaborativas à escala global, foram capazes de desenvolver uma vacina. Isto 

representa um triunfo admirável da ciência.

Mas nós vivemos em sociedades nas quais a ciência não basta e estamos a 

testemunhar o que acontece noutros países em que, nas palavras do pensador 

norte americano Steven Pinker, “a racionalidade não é cool, a racionalidade 

não é atrativa”. Tal leva-nos a pensar: vivemos em sociedades que preferem a 

subjetividade, o testemunho particular, o sensacionalismo e o espetáculo, em 

lugar do rigor e da exatidão. 

Isto é exponenciado pelo que acontece nas redes sociais. As redes sociais são 

um avanço extraordinário da democracia e propiciam a expressão de opinião 

de múltiplos setores da população, mas não permite que tenhamos debates 

racionais, porque aqueles que lá triunfam são exatamente os que tem capaci-

dade para criar indignação, sensacionalismo e espetáculo, e não aqueles que 

são capazes de criar condições para a serenidade, para a moderação e para a 

reflexão racional sobre os problemas difíceis com que estamos confrontados. 

É por isso que, quando olhamos para a última sondagem do PRR nos Estados 

Unidos, é extraordinário ver que, na nação mais poderosa do mundo e mais 

avançada, 15% dos americanos acredita que o poder é exercido por uma seita 

secreta de adoradores de Satanás. Quando olhamos para os últimos inquéri-

tos do instituo Jean Jaures em França, 58% dos franceses acredita numa das 

disciplinas paranormais, seja a nomologia, astrologia, a leitura das mãos, os 

videntes ou os cartomantes e, portanto, há um trabalho muito grande a fazer 

para reencontrar a racionalidade e trazê-la de volta ao funcionamento das 

nossas sociedades. 



Sessão Plenária
Recuperação, Resiliência e Governação Integrada

46

Este trabalho que o Fórum para a Governação Integrada faz, com várias plata-

formas de cidadãos, com aquilo que hoje se está a passar na sociedade portu-

guesa, é muito importante para o futuro. Na Comissão Nacional de Acompa-

nhamento do PRR - que é uma comissão que não tem funções executivas, mas 

tem funções de monotonizar e fiscalizar o desenvolvimento e  a implementação 

deste programa e tem a representação de quase 40 instituições da sociedade 

civil, das instituições do ensino superior, das CCDR, das autoridades do ter-

ritório, das centrais sindicais, das associações patronais e das associações em-

presariais - estamos a mobilizar o terreno, as pessoas e as plataformas. Ouvir 

as pessoas é essencial, atentando nos seus problemas e tendo uma espécie de 

interlocução permanente com os decisores políticos. Este é o futuro que apon-

to como o ideal para o funcionamento das nossas sociedades democráticas. 

Um filosofo alemão Jürgen Habermas foi dos primeiros que disse que não é 

suficiente, no mundo de hoje, com a complexidade das nossas sociedades, 

governar com sistemas tradicionais do modelo hierárquico, que funciona de 

cima para baixo. Precisamos de complementar este modelo com um funcio-

namento de baixo para cima, com a mobilização das plataformas de cida-

dãos e nas várias áreas dos saberes e de intervenção na sociedade. Precisamos 

de ativar cada organismo da sociedade civil, para que esta protagonize os 

problemas e os saiba pensar. Portanto, quando estamos a falar de Gover-

nação Integrada, estamos a falar de uma questão fulcral que é a defesa do 

bem-público e dos bens comuns e é a contribuição para o terceiro vértice do 

trilema das democracias funcionar, se estabelecer e se desenvolver em termos 

absolutamente consolidados.  

Assim sendo, Governação Integrada é também recuperar a racionalidade e 

conseguir que o debate não seja feito nas tribos eletrónicas que se guer-

reiam no espaço digital. É preciso estruturar esse debate, responsabilizar 
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a sociedade civil, estruturar os processos e refrescar o funcionamento dos 

sistemas democráticos, o que será absolutamente decisivo para o futuro e 

para a transformação. Não vamos conseguir mudar o nosso modo de vida e 

o nosso comportamento, nem nos vamos conseguir alinhar com os grandes 

desígnios que temos de protagonizar, sem o funcionamento coletivo. Há um 

outro elemento que é António considera absolutamente decisivo e que acha 

que, atualmente, falha grandiosamente, que é a questão da esperança. Esta-

mos a destruir a esperança futuro. Durante o progresso da espécie humana 

foi sempre possível dizer que o futuro ia ser melhor que o passado e hoje há 

interrogações muito grandes sobre o que vai ser o futuro. Há uma inquie-

tação e incerteza que fazem uma grande pressão sobre as gerações mais jo-

vens. Portanto, estas grandes plataformas de cidadãos servem também para 

reconstruir a esperança e transformá-la num signo que possa mobilizar-nos a 

todos para mudar o nosso modo de vida e fazer face aos desafios difíceis com 

que estamos confrontados. António apela, contudo, a que não tenhamos 

ilusões e não esqueçamos que a espécie humana quando não tem esperança 

deixa-se atolar nos seus piores demónios, algo que já temos vindo a presen-

ciar com a ascensão dos extremismos.

Em 1919, o poeta irlandês William Yeats escreveu o poema “A segunda vin-

da”. Com a devastação imensa que a Europa estava a sofrer pelo final da 

Grande Guerra, o autor fala na maré da anarquia que estava a tomar conta 

do mundo, nos rios de sangue que se espalhavam pelos diferentes países e 

como as coisas se estavam a desmoronar, completando essa estrofe com o 

verso “aos melhores falta a convicção, enquanto os piores estão animados 

de uma intensidade apaixonada”. Acredito que vivemos num mundo onde os 

piores usam o simplismo, o populismo e a demagogia, instigam a ira e a cóle-

ra e não produzem nenhuma solução. Perante isto, se os melhores não tiverem 

convicção, não se organizarem e não discutirem os problemas respeitando a 
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pluralidade de opiniões e entrando numa metodologia estruturada de iden-

tificar os problemas, de chamar à atenção dos decisores e de construir um 

funcionamento democrático diferente, o futuro poderá ser muito difícil. 

Como dizia Mia Couto, “A vida é demasiado preciosa para ser esbanjada num 

mundo desencantado”. Cabe-nos a todos nós restaurar o encanto do mundo e 

restabelecer a preciosidade da vida.

António Costa e Silva

Presidente da Comissão Nacional 

de Acompanhamento do PRR
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A sessão plenária de encerramento incluiu os resumos das sessões paralelas 

decorridas anteriormente.

O que aprendemos na Saúde?
(síntese da intervenção de Ana Jorge1, coordenadora do painel) 

O painel da saúde incluiu quatro profissionais que estão, de uma forma ou 

de outra, muito envolvidos na gestão da pandemia. Esta sessão traduziu-se 

numa oportunidade de estar com uma das pessoas que foi o rosto da gestão 

da pandemia, do ponto de vista da saúde, que foi a diretora geral da saúde. 

Antes de mais, relembro que houve outras pandemias no passado e que, por-

tanto, não estamos livres de que, ciclicamente, se possam repetir no futuro. 

Reforço, também, que são as alterações climáticas e da biosfera que podem 

desencadear processos complexos, deste ponto de vista da passagem de al-

guns agentes que estão contidos e que subitamente passam para os humanos, 

e provocar situações desta natureza. 

1. Médica. Antiga Ministra da Saúde. Presidente da Cruz Vermelha Portuguesa. 
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Em relação à própria pandemia, anteriormente já fomos afetados por uma 

também proveniente da China, a gripe das aves, que, felizmente, ficou muito 

circunscrita. Tivemos também o H1N1 que, em 2009, foi considerado uma 

pandemia e que abrangia sobretudo jovens e não teve a dimensão dramáti-

ca desta, até porque estamos a falar de agentes completamente diferentes. 

Contudo, estas experiências anteriores valeram-nos algum conhecimento do 

ponto de vista da elaboração de planos de contingência, que já tinham sido 

inicialmente feitos, e que levou a que se pudessem ir melhorando ao longo 

dos tempos. Um dos grandes problemas iniciais é que, como em todas as 

pandemias, do ponto de vista da dimensão social, não se acreditou que esta 

pandemia fosse tornar-se numa situação tão dramática e, portanto, muito 

mais grave que as anteriores. 

Esta questão traz-nos à primeira aprendizagem que esta crise nos trouxe: a 

noção de que nunca estamos preparados para as pandemias e que é preciso 

preparar de forma contínua. Em segundo lugar, aprendemos, também, que as 

pandemias ou as situações desta natureza na saúde têm duas componentes: 

a componente comunitária e a de prestação de cuidados, que podem ser a 

nível de centros de saúde ou dos cuidados hospitalares. Assim, reforço que as 

pandemias se controlam na comunidade e não nos hospitais, com uma grande 

transversalidade e colaboração. É, portanto, preciso que se continue porque 

nas próximas crises este trabalho em rede e na comunidade com todos os 

parceiros, sejam da área da educação, da área social, da área das autarquias, 

da área da economia ou do emprego, serão fundamentais para manter o equi-

líbrio das pessoas.  

Na área da saúde hospitalar, esta sessão contou com a presença do Diretor do 

Serviço de Infetologia e de Cuidados Intensivos do Hospital de S. João, que foi 

das pessoas que esteve mais à frente do ponto de vista da organização de um 
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hospital.  A pandemia obrigou à reorganização dos serviços face ao surgimen-

to de novos casos todas as semanas, o aumento da necessidade de cuidados 

hospitalares, entre outros fatores; o que motivou que, dentro da instituição, 

existisse uma colaboração entre serviços. Esta colaboração nem sempre foi 

fácil, pois os hospitais viviam, muitas vezes, fechados em si mesmos e não par-

tilhavam aquilo que são as suas capacidades para melhor responder à procura. 

Sobre isto, verificou-se uma enorme mudança de paradigma. 

Outra área que importante foi a formação dos profissionais para estas áreas. 

Investiu-se muito, não só no conhecimento, mas também na área da capa-

cidade do trabalho de equipa, a relação que houve muito próxima entre os 

clínicos, entre a área que presta cuidados e a área da ciência da investigação. 

Exemplo perfeito disto é que só foi possível termos uma vacina em menos de 

um ano porque havia trabalho já feito dentro desta área e houve, depois, in-

vestimento financeiro para que a vacina acontecesse. Não há nenhuma vacina 

nova que apareça neste espaço curto de tempo, precisamente por falta de ar-

ticulação e colaboração e, acima de tudo, de investimento. A vacina surgiu de 

uma tecnologia pré-existente noutra área da saúde e que foi adaptada a esta 

situação. As vacinas clássicas que temos são vacinas virais de vírus atenuados 

ou mortos e de partículas e este vírus não é uma vacina destas e, portanto, têm 

uma componente do RNA e é completamente diferente das outras. 

Tal leva-nos a outra questão também relevante, quer na área das vacinas, 

quer na área do conhecimento da evolução, relativamente a como a pande-

mia se processa nos outros países. A aquisição das vacinas para os diferentes 

países também constituiu uma grande conquista, lamentando,  apenas, que 

isto não tenha sido feito a nível mundial, porque desse modo não teremos te-

mos o mundo vacinado e, enquanto o mundo não estiver vacinado, ninguém 

estará liberto da pandemia. É preciso que tenhamos consciência de que se,  
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enquanto sociedade, quisermos ser egoístas e só nos importarmos com a 

nossa saúde, isso é completamente decisivo, de forma negativa, no combate 

e no controlo da pandemia.

Por último, um aspeto muito importante é que, de certo modo, não sabemos 

quais são, ao certo, as consequências da pandemia. Existem alguns estudos, 

porém não se sabe quais são os efeitos a longo prazo da infeção por Covid-19 

nalgumas pessoas ou porque é que uns têm mais efeitos e outros têm menos. 

É, ainda, necessário que haja mais conhecimento e uma ligação muito grande 

da área clínica com a da investigação, aquilo a que se chama “investigação de 

translação”, para que possamos compreender e, portanto, melhor tratar. 

Simultaneamente, a área da saúde mental também foi abordada no painel, 

dividindo esta questão em dois grupos. Em primeiro lugar, as pessoas que já 

tinham uma doença mental e, em segundo, as que não tinham uma doença 

mental. Aqueles que já tinham uma doença mental ficaram mais sozinhos, 

mais desprotegidos e mais vulneráveis. Em segunda lugar, também se aborda-

ram as causas para as pessoas sem doença mental prévia. Em consequência do 

confinamento, das alterações de vida ou de (des)emprego, da solidão, da falta 

de recursos, desencadearam-se problemas de saúde mental em que os jovens, 

as mulheres, as famílias com crianças e os mais idosos foram os principais 

visados. Assim sendo, é importante prevenir, através de uma reforma que tar-

da a acontecer e que se baseia em ter mais respostas a nível da saúde mental 

comunitária, com equipas que trabalham com as pessoas, que as acompanham 

e que desenvolvem atividades. 

Por fim, mas não menos importante, sublinho a capacidade que houve na res-

posta à doença e que espero que, num futuro próximo, não seja necessária ao 

mesmo nível, porque as pessoas estarão mais vacinadas. De qualquer forma, 
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considero que é preciso alertar e haver alguma capacidade de reforço do traba-

lho entre os diversos setores, quer da saúde, que da sua relação com a comuni-

dade, para dar uma resposta mais global e mais integrada a todas as pessoas. 

Em suma, há um trabalho que nunca está terminado na área da saúde.

O que aprendemos na Educação?
(síntese da intervenção de Pedro Cunha2, coordenador do painel)

Este painel foi constituído por aprendizes, já que o objetivo era, de facto, colo-

carem-se em causa, pensarem sobre si próprios, fazerem as perguntas difíceis e 

tentar aprender o máximo possível com esse processo de introspeção, daí que 

todos tenham participado na sessão na condição de aprendizes. 

Uma aluna do 11º ano trouxe o seu testemunho sobre como viveu esta crise 

pandémica do ponto de vista de estudante. Esteve, também, presente uma di-

retora do agrupamento de escolas, que tinha o ponto de vista de quem gere 

200 professores e mais de 2.000 alunos no Agrupamento de Escolas de Tomar. 

Participou na sessão o Presidente da Confederação Nacional da Associação 

de Pais, que trouxe o ponto de vista mais comum a todos, provavelmente, 

porque, de uma maneira ou de outra, temos família, lidamos com crianças e 

jovens em crescimento durante este período. Contou-se, também, com a pre-

sença de decisores políticos na área da educação a nível regional, no caso 

concreto da Câmara Municipal de Sintra, e também ao nível nacional com a 

presença do Diretor Geral de Educação. Portanto, investiu-se uma hora para 

embarcar num exercício de alguma humildade, de alguma autocrítica e, sobre-

tudo, virado para a extração das principais aprendizagens. 

2. Fundação Calouste Gulbenkian, Academias Gulbenkian do Conhecimento 
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Inicialmente, ouviu-se cada uma das biografias desta pandemia, ou seja, a 

experiência de cada pessoal do painel durante a pandemia. A importância 

desta partilha reside no facto de, antes de todas as colaborações que pos-

samos ter feito, tivemos primeiro de estabilizar a nossa própria identidade. 

Partilharam-se histórias de medo, histórias de solidão, histórias de disrup-

ção, histórias de incerteza e histórias sobre a falta de consciência de que o 

meu comportamento impacta o comportamento dos outros, a minha vida 

e os meus interesses ligam-se com a vida e com os interesses dos outros, 

e como isto foi alterado, perante a grande lição sobre interdependência e 

comunidade que esta pandemia nos trouxe. Por outro lado, partilharam-se 

histórias de superação, histórias de sucesso, histórias de colaboração e his-

tórias de inovação nas escolas e nas comunidades educativas, que são, no 

fundo, histórias de liderança colaborativa. Ouviram-se, também, histórias 

de cuidado mútuo e são exatamente essas histórias que a nossa sociedade 

precisa cada vez mais, de cuidado com o outro.

Em seguida, respondeu-se a uma série de questões. A pergunta mais funda-

mental e mais difícil de responder é se, de facto, aprendemos algo com esta 

pandemia, pensando na aprendizagem no seu sentido real enquanto ato de 

transformação e evolução. Como mote para o debate, questionei, também, 

o que mudou ao nível da educação com a pandemia, relativamente à sala de 

aula, à relação que existe dentro das escolas, às relações entre alunos e pro-

fessores e entre as escolas, as famílias e as instituições na comunidade. Ques-

tionei, ainda, se mudou alguma coisa substantivamente, do ponto de vista da 

oferta curricular e pedi, além disso, que se dessem exemplos de colaboração 

onde tenhamos sido capazes, enquanto comunidade, de nos exceder e nos 

unir, numa perspetiva mais integrada em favor do bem-estar das crianças, 

em primeiro lugar, e só depois, naturalmente, das aprendizagens. Por últi-

mo, mas não menos importante, questionei o que fica por fazer depois desta  
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experiência tão desafiante. Uma reflexão de extrema importância, não só 

para as pandemias que possam voltar a acontecer, mas sobretudo para um 

processo de evolução enquanto comunidades educativas.

Neste seguimento, destaco três grandes aprendizagens que foram mencio-

nadas durante a sessão. A primeira sendo que a mudança na escola não se 

mede em dias, nem em meses. A evolução da escola milenar não se mede 

em intervalos curtos de tempo e houve vários testemunhos de como a escola 

já estava a mudar muito, mesmo antes da pandemia. Já havia um conjunto 

de iniciativas que foram citadas de inovação pedagógica ainda que todos 

reconheçam que a transformação na escola é lenta. Este foco na educação 

para a complexidade e a incerteza foi algo que a plateia também destacou 

muito na sessão. 

Uma segunda aprendizagem tem que ver com as parcerias e as colaborações. 

Ouviram-se muito boas histórias durante a sessão, bons exemplos sobre 

como é que perante uma emergência, todos fomos capazes de dar as mãos e 

deixar os silos institucionais para trás e dedicar-nos ao que interessa. E o que 

interessava era não deixar nenhuma criança para trás, apoiar os professores 

que inicialmente não faziam ideia de como usar o ZOOM e garantir acesso e 

qualidade para todos. Por último, aquilo que aprendemos com esta pandemia 

é que o que interessa hoje é exatamente o mesmo: não deixar ninguém para 

trás, garantir que o sucesso e a qualidade são assegurados para todos e que, 

se fomos capazes de o fazer durante a pandemia, com certeza seremos capazes 

de o fazer após a pandemia. 
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O que aprendemos na Ciência e Tecnologia?
(síntese da intervenção de Fernanda Rollo3, coordenadora do painel) 

Este painel ofereceu-nos uma sessão com quatro participantes de luxo, muito 

focados nas áreas das ciências da vida, sendo eles Cecília Raiano, Eduardo 

Moreno, Helena Freitas e Mónica Bettencourt-Dias. Qualquer um deles teve 

um papel importante na luta contra o Covid e representam também institui-

ções que foram poderosíssimas para enfrentar a pandemia e, por isso, trouxe-

ram-nos testemunhos preciosos de colaboração.

Começo por referir o quão impressionante é que a ciência esteja no centro do 

debate, no centro das angústias, das esperanças e, evidentemente, também no 

centro da superação deste problema tão complexo, quer na sua identificação, 

quer na sua compreensão, quer no seu diagnóstico, quer na sua superação. 

Enquanto historiadora, trabalhei muitas vezes a questão das guerras mundiais 

e, de facto, a pandemia fez evocar um confronto entre grandes dramas que, no 

fundo, têm afetado a nossa humanidade, quer os grandes desastres humanitá-

rios, quer as grandes guerras, quer também as pandemias. 

De repente, toda a gente passou a saber o que era a pneumónica de 1919, um 

facto que era da ignorância da maior parte das pessoas - não só a ocorrência 

desta doença, mas sobretudo a forma como ela ficou encoberta numa espécie 

de memória difusa. 

A guerra ensina-nos que é facílimo mobilizar recursos para resolver um 

drama daquela natureza, e aconteceu o mesmo com a crise do coronavírus.  

3. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa
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Esse foi talvez o aspeto mais destacado pelos intervenientes no painel pelo 

quão impressionante foi que, de um dia para outro, tudo tenha sido pos-

sível, desde superar divergências, descobrir colegas no plano nacional ou 

internacional, articular e colaborar. Colaboração foi, sem dúvida, a palavra 

mais dita, porque efetivamente todos estes cientistas, na inscrição interna-

cional, conseguiram colaborar entre si, em instâncias que nunca tinham 

acontecido em Portugal. 

Para além disso, a ciência teve, também, a oportunidade de colaborar com a 

saúde, da saúde colaborar com as empresas, das empresas colaborem umas 

com as outras, mas sobretudo com a afirmação de um enquadramento ins-

titucional flexível para que tudo isto fosse possível. Na sua intervenção, a 

Senhora Ministra focou-se várias vezes na palavra “burocracia”, que é uma 

palavra que está sempre presente na área da ciência, onde, muitas vezes, as 

coisas são urgentes, necessárias e, de repente, esbarram-se sucessivamente 

nestes contextos burocráticos. Durante a pandemia, tudo isto foi possível, e 

assim foi porque houve vontade, mas também porque houve necessidade e, 

portanto, independentemente do mote deste encontro, se há algo que surgiu 

de forma muito relevante do âmbito das intervenções nesta conferência, foi 

o aspeto muitíssimo positivo que foi a colaboração que se estabeleceu entre 

os diversos parceiros e a forma como isso foi absolutamente determinante 

para superar o quadro pandémico. Esta foi, sem dúvida, uma das conclusões 

mais importantes, juntamente com a necessidade que temos de distinguir o 

acessório do essencial, sendo o acessório, muitas vezes, as resistências e os 

lados mais burocráticos que inventamos todos os dias nas nossas instituições 

e que, às vezes, podem ser superados.

Por outro lado, um outro aspeto muitíssimo importante é a inscrição do qua-

dro pandémico numa realidade muito mais complexa e muito mais ampla.  
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Na sessão foram realizadas uma introdução e uma evocação clara do que 

estamos a enfrentar como desafio à dimensão planetária, na lógica universal, 

relativamente à pressão que as alterações climáticas acrescem e a necessidade 

que todos temos de colaborar de forma mais responsável para uma sustenta-

bilidade que nos beneficiará a todos. A ciência mostra-nos que é necessário 

apostar nela de forma séria, rigorosa, transparente, continua e preservante, 

assim como ter o financiamento necessário. 

Simultaneamente, emergiu a dimensão global de tudo o que acontece. Embora 

já soubéssemos isso, fomos confrontados de forma dramática com a realidade 

de que qualquer coisa que pode acontecer na China, pode acontecer no resto 

do mundo. Os hábitos, os consumos, as vontades, as iniciativas, as dinâmicas 

empresariais e as atividades comerciais que acontecem num canto do planeta, 

têm um efeito e uma capacidade de propagação e de contaminação que nos 

envolve a todos. A universalidade da ciência tem capacidade para responder 

a isso, mas convém que tenhamos consciência de como estamos interligados e 

como, de repente, precisamos de respostas também coletivas. 

Por fim, é de sublinhar a consciência de que nada nos permite estar seguros 

quanto a não se repetirem contextos desta natureza. Daqui resulta a importân-

cia da relação com a compreensão e com os desafios no plano das alterações 

climáticas e da sustentabilidade e, acima de tudo, a esperança de que não te-

nhamos de ser vítimas de catástrofes dramáticas, como estão a acontecer nou-

tras partes do mundo, para percebemos que temos de ter respostas preparadas 

e gente capacitada para dar resposta. 

Abordámos, também, a indispensabilidade de leituras globais e coletivas, já 

não só ao nível da contribuição dos diversos atores e parceiros nas suas di-

versas dimensões e posturas, mas também na diversidade da ciência. Todas as  
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ciências são necessárias para lidar com este problema, e a prova disso é a 

presença nesta conferência de coordenadores de painéis que caracterizam essa 

diversidade. Ainda que tenhamos superado este desafio e controlado os efeitos 

da pandemia, não vencemos a Covid-19 nem vencemos os que não acreditam 

na ciência e se recusam a ser vacinados. Não vencemos as desconfianças e, se 

não trabalharmos de forma ampla e colaborativa nas diversas áreas discipli-

nares, onde também é necessário chamar à colaboração as ciências sociais, 

nunca iremos vencê-las. Neste sentido, a crença na ciência não depende só 

dos cientistas, e houve um enorme esforço no sentido da comunicação do que 

estava a acontecer, por vezes facilitado pela comunicação social, outras vezes 

com resultados menos positivos. A informação, a literacia e a sensibilização 

são absolutamente determinantes e exigem um trabalho contínuo e de esforço 

permanente, que não pode ficar só do lado de quem produz conhecimento. 

Não basta providenciar a informação, é necessário trabalhar junto da socie-

dade, sobretudo junto das gerações mais jovens, no sentido de as tornar mais 

aptas no sentido de compreender a comunicação de ciência. Evidentemente há 

aqui uma relação com a democracia, com os problemas dos autoritarismos, 

dos totalitarismos e também agora de outro tipo de extremismos políticos, 

pode ser muito relevante. A prioridade no combate a estes problemas deve 

focar-se sobretudo na formação, informação e acompanhamento das gerações 

mais jovens. Por mais que os nossos cientistas comuniquem e se esforcem por 

comunicar, se não tivermos uma população capaz para receber e entender isso, 

não conseguiremos ir mais longe e, no caso de Portugal, temos déficits óbvios 

em termos de literacia científica e participação cívica. 

A última nota que quero deixar-vos é positiva, revelando a minha crença em 

que toda a gente tenha ficado convicta de que temos de manter um esforço 

forte, com uma noção clara também de ética e de responsabilidade social e 

científica. Não só a ciência está a mudar, a a própria sociedade está a mudar as 
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suas expectativas e no escrutínio que exige para compreender a atividade dos 

cientistas e isso tem de ser feito com um sentido de ética e de responsabilidade, 

uma das dimensões em que também temos de trabalhar, assegura.

O que aprendemos no Social?
(síntese da intervenção de Sérgio Cintra4, coordenador do Painel) 

Este painel, de algum modo, inicia-se na Sessão de Abertura quando temos 

presente a Senhora Ministra, que identifica e orienta, desde logo, um conjun-

to dos desafios. Esta sessão serviu, no fundo, para reforçar tudo aquilo que 

a Ministra disse, porque esta pandemia traduziu-se na luta das nossas vidas 

e, sendo a luta das nossas vidas, muitas das vezes tivemos de aprender o que 

devíamos corrigir. O painel foi muito rico, não só pela diversidade da parti-

cipação, mas, acima de tudo, pelos retratos de diferentes áreas do território 

nacional que permitem uma avaliação muito diferente daquela que às vezes 

ocorre na área ou na comunidade em que nós vivemos.

A sessão foi iniciada pela vereadora do Município de Gaia, onde houve uma 

evidência muito forte não só do papel fundamental que hoje as autarquias 

têm como, acima de tudo, uma parte significativa do apoio ficou nas mãos 

das autarquias locais. Salientou-se o facto inesperado, como mostram os 

primeiros resultados, que as autarquias locais encontraram as soluções para 

todos aqueles que eram os obstáculos com que se iam deparando. Ao nível 

da divulgação de informação temos de colocar como autarquia uma figu-

ra mais lata incluindo as próprias Juntas de freguesias. Saliento, também,  

4. Administrador da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 
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a forma evidente como todas as organizações da área social tiveram uma 

capacidade de se moldarem às novas necessidades e àqueles que eram os de-

safios. Se num dado momento não havia resposta, continuava-se a trabalhar 

consecutivamente para que amanhã houvesse uma solução que, mesmo que 

não fosse a ideal, fosse pelo menos a possível face à contingência de garantir 

o apoio ou às instituições ou aos trabalhadores ou até à capacitação que é 

necessária garantir em todas as respostas na área do apoio às pessoas ido-

sas. Aqui foi evidente que, em Portugal, não tivemos as situações catastró-

ficas que existiram noutros países e tivemos, acima de tudo, a evidência de 

que a rede social em todas as comunidades é o garante de uma parte signi-

ficativa das respostas. Foi, também, evidenciado um conjunto de iniciativas 

e propostas que foram concretizadas como a linha do apoio psicológico, o 

apoio alimentar, o apoio financeiro às instituições, entre outras iniciativas, 

tais como a que ocorreu no concelho de Vila Nova de Gaia em que, para 

combater a solidão, ofereceram a todos os idosos que necessitavam rádios 

antigos a pilhas para combater a solidão e servir também de complemento 

às linhas de apoio psicológico, que foram garantidas num conjunto de au-

tarquias e instituições da cidade. 

Depois interveio Catarina Marcelino, em representação do Instituto da Se-

gurança Social, que tem, para além disso, uma experiência e um conheci-

mento nesta área absolutamente extraordinários. Esta oradora começou 

então por evidenciar duas situações que são determinantes. A primeira é 

esta relação de evidente melhoria da articulação que ocorreu entre a área 

social, a área da saúde e a área da proteção civil. Este não pode ser mera-

mente um episódio num desafio que temos para superar, mas que tem de 

ser, de acordo com toda a metodologia de intervenção da colaboração e 

da governação integrada, uma prática corrente do dia a dia. Esta melhoria 

da articulação também está associada a uma outra necessidade que temos 
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de enfrentar, utilizando os fundos que o PRR tem: resolver estes desafios 

estruturais que se identificaram como sendo sobre equipamentos, capaci-

tação e meios. Nesta parte, chegou-se à conclusão que toda esta melhoria 

de articulação deixa, pelo menos, uma semente em cada um dos territórios, 

o que, seguramente, vai permitir a continuidade de um processo em que 

ouvimos e aprendemos, mas que acima de tudo compreendemos que temos 

de servir as pessoas. Foi, também, evidenciada a necessidade de, nos mo-

mentos críticos, fazermos algo que foi considerado difícil no sistema admi-

nistrativo português e que é desburocratizar. A capacidade que existiu de 

encontrar soluções rápidas e eficazes e, simultaneamente, desburocratizar 

o funcionamento das instituições foi determinante na forma como se con-

seguimos chegar às pessoas.

Num outro domínio, todos aqueles e aquelas que, ao abrigo da lei da prote-

ção internacional, procuram Portugal como sendo o seu destino para poderem 

viver e criar a sua família, estavam desprotegidos porque não havia progra-

mas destinados especificamente a eles. É uma conquista poder dizer que essas 

pessoas tiveram a mesma resposta, isto é, acesso ao sistema nacional de saúde 

em igualdade, como todos os outros cidadãos, mas, acima de tudo, tiveram a 

capacidade também de sentir que a sociedade portuguesa se unia e que tam-

bém deles cuidava. 

Não obstante, ficou um assunto por abordar: sem-abrigo. Tivemos no con-

junto do território nacional um número bastante elevado de processos em 

que a inclusão e as respostas não foram as mais adequadas nalguns momen-

tos, tanto na cidade de Lisboa, como na cidade do Porto, aquelas que são as 

grandes áreas de concentração e de procura de trabalho. Temos o dever e a 

obrigação de prosseguir com o diagnóstico, porque temos a certeza de que o 

diagnóstico social de cada um dos nossos territórios está constantemente em 
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atualização e, neste momento, mais do que nunca, necessita de ser trabalha-

do e atualizado.

Por fim, refiro a necessidade de rever os nossos modelos de governação, 

tendo como foco as pessoas enquanto destinatárias daquela que é a ação 

do social. Os beneficiários têm de ser ouvidos porque é imperativo garantir 

o direito da participação daqueles a que, se destinam as políticas e ações e 

metas. Temos também de partilhar novas metodologias de intervenção na 

área da saúde mental porque, tudo aquilo que nós não fizermos hoje na área 

da saúde mental, será duplicado em termos de efeito e de impacto dentro de 

meio dúzia de anos.

Para finalizar, acredito que, enquanto sociedade, reconhecemos e valoriza-

mos muito mais o papel de todos os técnicos da área do serviço social e 

de intervenção. Contudo, quero salientar a importância da valorização de 

algumas pessoas, às quais apelidamos de “anjos”, que estiveram no apoio 

direto às pessoas e que eram, muitas vezes, pessoas humildes e com menos 

remunerações em cada uma das organizações, mas que foram as primeiras a 

tomar a iniciativa e também as que nunca deixaram de dar apoio aos mais 

necessitados. Aprendemos, portanto, que no social, todos são necessários e 

todos fazem a diferença, e que quem fez a diferença neste momento na área 

da intervenção, foram sobretudo os ajudantes familiares, as ajudantes de 

lares e centros de dia, e todas as pessoas que, sendo heróis desconhecidos, 

foram determinantes para hoje estarmos aqui a olhar este processo de recon-

quista e reconversão.
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O que aprendemos na gestão das cidades/ambiente/territórios?
(síntese da intervenção de João Ferrão5, coordenador do painel) 

Esta sessão sobre a gestão da cidade, território e ambiente teve duas rondas 

de perguntas; uma primeira questão centrada nas aprendizagens que reunimos 

durante a pandemia e a segunda centrada no esforço que temos de fazer para 

transformar as aprendizagens em ação, isto é, sabermos o que fazer com as 

aprendizagens que adquirimos. 

Em relação à primeira questão, sobressaíram cinco palavras-chave. A primeira 

palavra-chave é a palavra “multiescala”. Falou-se da casa, do bairro, da cida-

de, falámos do município, da região, do país, da União Europeia e do planeta. 

Contudo, não se trata apenas de falar de várias escalas, senão de perceber do 

ponto de vista analítico e da intervenção, o que é que pode e deve ser entendi-

do em cada uma destas escalas e como é que estas escalas estão em interação 

umas com as outras. 

O segundo conceito chave foi “fronteiras” e foi muito interessante porque 

este contexto extremo, quase laboratorial, que foi introduzido pela pandemia 

Covid-19, modificou totalmente aquilo que era a relação entre eu, nós e eles. 

Houve, de facto, um processo muito rápido, intenso e volátil entre, por um 

lado, a constituição de novas fronteiras e, ao mesmo tempo, movimentos de 

desfronteirização. Foi muito interessante ver como a dinâmica espácio-tem-

poral de ambos os processos tanto de fronteirização como desfronteirização, 

aliás, num dos exemplos que foi dado em relação a Odemira, incidiu sobre o 

que significou para a vida das pessoas a situação decorrente da existência de 

uma cerca sanitária. Também foi interessante pensar que este contexto trouxe  

5.  Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa
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algumas “desfronteirizações”, umas promissoras e, aparentemente, duradou-

ras e outras talvez ilusórias. Uma “desfronteirização” promissora é relativa-

mente à fronteira que nas últimas décadas esteve muito presente entre cidade 

e natureza. É necessário que reconciliemos a cidade e a natureza e isso foi 

perfeitamente claro durante a pandemia e, portanto, essa é uma “desfrontei-

rização” promissora e provavelmente duradoura. No momento, há “desfron-

teirizações” que talvez sejam como é a questão das relações de vizinhança. Há 

uma crença que não vai de encontro aos resultados que os estudos apontam. 

Há um discurso com uma retórica de que se reforçaram as relações de vizi-

nhança no contexto da pandemia, mas no seu conjunto não me parece ser uma 

“desfronteirização” que tenha vindo para ficar. 

A terceira palavra-chave foi “reformatação”. Face a um choque tão intenso, 

fomos obrigados a reformatar uma série de aspetos que estruturavam as nos-

sas vidas, sejam familiares ou enquanto cidadãos ou profissionais. Reforma-

támos o tempo e o espaço do nosso quotidiano e as nossas expectativas, tanto 

as individuais como as de grupo, independentemente da faixa etária ou social. 

Em quarto lugar, a palavra “consciencialização”.  A consciencialização da 

vulnerabilidade humana, mas também daquilo que parecem ser agora inevita-

bilidades. Um exemplo é a mudança dos seres humanos e da sua relação com a 

natureza, tal como já foi referido. Em segundo lugar, num outro exemplo mais 

da área das cidades e território do ambiente, o facto da saúde pública ser hoje 

um elemento fundamental do planeamento urbano. 

Por último, a quinta palavra-chave é a palavra-chave destas conferências. A 

palavra colaboração foi invocada nas várias intervenções e de várias formas, 

constituindo um exercício muito importante, que permitiu a identificação dos 

custos da “não-colaboração”. Esta tem custos elevadíssimos e causa o aumento  
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das desigualdades, nomeadamente do ponto de vista daquilo que tem a ver 

com os processos de integração de imigrantes nas comunidades locais ou no 

que tem a ver, por exemplo, com as condições de habitação nas áreas urbanas. 

Portanto, ter a noção dos custos da não-colaboração é tão importante quanto 

perceber o outro lado desta moeda que é a colaboração. E, nesta sessão, fa-

lou-se da colaboração de cinco formas, que se complementam entre si porque 

iluminam o mesmo, mas a partir de perspetivas diferentes. 

Por um lado, a questão da cooperação dos atores, a cooperação entre cidadãos 

e instituições, mas também da cooperação entre territórios. Uma questão que 

ocupou uma nova centralidade no contexto de pandemia foi a reorganização 

dos sistemas de abastecimento alimentar, que passa por uma maior coopera-

ção entre territórios ditos urbanos e territórios ditos rurais. Portanto, a coo-

peração entre atores está conquistada, mas a cooperação territorial é também 

uma componente muito importante. 

O segundo aspeto é o da integração; a necessidade de integrar instrumentos 

de política e políticas, integrar recursos do ponto de vista do território do 

planeamento, integrar também sistemas (o sistema alimentar, o sistema da 

mobilidade, o sistema de habitação,...) que até agora têm sido vistos como 

independentes uns dos outros. Cooperação, integração, governança ou go-

vernação integrada, são temas centrais. Fomos excelentes e capazes de res-

ponder rapidamente a emergências, colaborando mais uns com os outros, 

mas a questão é o “após”: como é que podemos estabilizar ou consolidar 

regimes, mecanismos e sistemas de governança duradouros ao longo do 

tempo? Em segundo lugar, foi, também, discutida a questão da governança 

multinível. Finalmente, a ideia de coalescência face à visão ou à organização 

por silos e opondo a isso situações complexas de integração de articulação. 

Coalescência entre temas, aspetos ou dimensões que tendem a ser vistas de 
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forma desarticulada e que, ainda que não seja necessária à sua integração, 

estas devem coalescer entre si. 

Na segunda parte, debateu-se como transformar aprendizagens em ação para 

o futuro, isto é, até que ponto aquilo que nós aprendemos é útil e pode ser 

mobilizado para uma recuperação com maior sucesso no período pós-Covid e 

para a construção de uma nova agenda transformadora. 

O primeiro ponto foi “estudar é preciso”. A ciência tem um papel fundamental, 

assim como a cultura científica. Hoje estamos num novo patamar que valoriza 

várias coisas, sendo uma delas o conhecimento inter, pluri e transdisciplinar. 

Portanto, quando reconhecemos que estamos num novo patamar, não é ape-

nas um patamar porque conhecemos mais, mas também porque chegámos aí 

por vias novas e inovadoras e, portanto, é por aí que temos de caminhar. 

Em segundo lugar, escalar é necessário. Há muita experimentação que, de cer-

ta maneira, antecipa o futuro e aquilo que nós podemos considerar como a tal 

agenda transformadora. Porém, são experiências pequenas, pontuais, voláteis 

e muitas delas com uma existência temporal muito curta.

Em terceiro lugar, valorizar o local é fundamental. Debateram-se muito como 

as ideias de proximidade e de comunidade são importantes, mas há aqui uma 

questão fundamental a elucidar que é que, quando nós falamos de proximida-

de, não podemos olhar para este conceito como um conceito baseado estrita-

mente na proximidade geográfica, pois precisamos de proximidade relacional, 

proximidade entre grupos, proximidade entre cidadãos, proximidade entre 

políticas e proximidade organizacional. A proximidade física pode ser uma 

condição necessária, mas não é uma condição suficiente e, portanto, quando 

falamos de proximidade, de comunidade e do enorme potencial que o local 
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tem como resposta a determinados aspetos do dia-a-dia, temos de perceber 

que esta comunidade não é apenas um conjunto de pessoas ou de instituições 

que estão fisicamente próximas umas das outras, mas sim com densidade rela-

cional e de como se constrói esta densidade relacional. 

Em quarto lugar, estabilizar os processos de governança é essencial para que 

não sejamos conduzidos ou não nos esgotemos em soluções que, sendo efi-

cazes e até eficientes no sentido mais amplo da palavra, se limitam a reagir a 

choques externos e pretendem atingir uma resposta imediata a esses choques. 

A construção destes processos de governança, destes mecanismos, destes regi-

mes de governança é essencial para introduzir estabilidade. 

Em quinto lugar, garantir uma transição justa. A ideia de transição justa está 

muito associada às questões de descarbonização, do clima, da energia, mas 

transição justa aqui pretende-se num sentido mais amplo. Foram dados vários 

exemplos, isto é, de não deixar ninguém para trás, mas a transição justa sig-

nifica exatamente que a construção de qualquer agenda transformadora tem 

sempre custos e, portanto, a questão da garantia dos processos democráticos 

e da equidade são essenciais para garantir esta transição justa para um outro 

tipo de organização. 

Em sexto lugar, adotar definitivamente uma visão pós-antropocêntrica à vi-

são moderna, tecnológica, racionalista e positivista teve enormes vantagens. 

Aliás, grande parte do conhecimento científico que nós temos hoje foi como 

resultado desse paradigma e é preciso ter isso presente. Hoje conhecemos as 

fortes limitações desta perspetiva, e, portanto, temos de adotar definitiva-

mente uma visão pós-antropocêntrica onde possamos reconciliar a relação 

entre humanos e não-humanos, humanos e os vários tipos de ecossistema, 

humanos e o conjunto do planeta. 
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Finalmente, o sétimo ponto é a ideia de praticar uma solidariedade inteligente 

e abrangente, desde o local até ao planeta. Durante a sessão falou-se muitas 

vezes das alterações climáticas, mas o único problema planetário não é certa-

mente só esse e temos de saber olhar do ponto de vista analítico e do ponto de 

vista da intervenção pública e política. Temos de perceber que há uma lógica 

espácio-temporal da fronteirização e da desfronteirização, ou seja, há frontei-

ras que são necessárias numa determinada altura e por determinadas razões e 

que deixam de o ser noutras. Da mesma forma que há desfronteirizações que 

se justificam em determinados contextos e não noutros. Portanto, esta soli-

dariedade inteligente e abrangente significa, entre muitas outras coisas, que 

tenhamos também um olhar mais inteligente e mais abrangente sobre a mul-

tiescalaridade e sobre a questão das fronteiras. 

Estes são exemplos de aspetos que nesta sessão foram discutidos, olhando 

para o passado e ainda para o presente como uma fonte de aprendizagem. 

Perscrutar o futuro, sabendo que ele não está construído, mas antes que vai ser 

parcialmente construído por nós e que essa construção tem tempos distintos 

durante os quais é necessário salientar para diferenciar uma lógica de recupe-

ração mais imediata e uma lógica de construção ou agenda transformadora 

mais a médio longo prazo. O desafio é enorme e significa que o GOVINT tem 

muitos temas para tratar nas próximas conferências.

O que aprendemos no Trabalho/Emprego?
(síntese da intervenção de António Leite6, coordenador do painel) 

6.  (à data) Vice-Presidente do Instituto de Emprego e Formação Profissional
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A primeira conclusão tirada desta sessão sobre o que se aprendeu durante 

a pandemia foi sobre a necessidade de valorização do cuidado e daqueles 

que garantem esses cuidados de saúde. Aprendemos, também, a valorizar 

a colaboração, em muitas situações, percebendo que também no trabalho e 

no emprego as respostas foram encontradas porque se trabalhou de forma 

colaborativa. 

Aprendemos a valorizar a necessidade de estruturas públicas fortes, ao con-

trário do que muitos propalavam, da segurança social à saúde e da saúde ao 

emprego. Aprendemos a valorizar a concertação social - mais um elemento 

da colaboração.

Aprendemos a valorizar a necessidade de requalificação profissional dos tra-

balhadores e das trabalhadoras, mas também daqueles que tem a responsabi-

lidade de dirigir as empresas. Aprendemos a valorizar o papel da Europa para 

aqueles que achavam que a Europa era algo distante ou um mero conceito geo-

gráfico, isto porque as respostas diferentes que conseguimos dar no trabalho 

e no emprego foram também porque a Europa resolveu cobrir essas respostas 

e dá-las ela própria. 

Aprendemos que esta crise, como todas as crises, não atingiu todos da mesma 

forma, porque atingiu certamente de forma mais brutal os mais frágeis, os jo-

vens, as mulheres e os migrantes. Aprendemos que o teletrabalho existe e que 

traz problemas e virtualidades. Aprendemos que o impacto no emprego, ape-

sar do terrível inicio que foi a crise de emprego e que entre meados de março e 

fins de maio trouxe para os centros do IFP mais 100 mil pessoas e, portanto, 

em três meses tivemos o mais brutal crescimento de desemprego, mas aprende-

mos que, no fim, não houve um milhão de desempregados ou 750 mil ou 800 

mil porque, de facto, se protegeram os empregos e as empresas e, dessa forma, 
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se protegeu a economia e o país. Aprendemos como estamos dependentes de 

produtos feitos em países longínquos, com impactos diretos nos custos, nas 

emissões de carbono e nos níveis de emprego

Contudo, questiono-me se, ainda que tenhamos aprendido, fizemos algu-

ma coisa nesse sentido, introduzindo também a reflexão do porquê de ser 

necessário uma pandemia, para que nos apercebamos de todas estas coisas. 

Portanto, defendo que precisamos verdadeiramente de aprender como nos 

preparamos e como mudamos comportamentos, pois se sabemos que as mes-

mas ações produzem os mesmos resultados, então talvez seja hora de mudar 

as nossas ações.
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O QUE APRENDEMOS NA SAÚDE? 
Coordenação: Ana Jorge (Médica, antiga Ministra 
da Saúde, Presidente da Cruz Vermelha Portuguesa) 

Painel de oradores: 
Graça Freitas (Direção-Geral da Saúde) 

Ricardo Mexia (Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública) 

António Sarmento (Hospital de São João, Porto) 

José Miguel Caldas Almeida (Nova Medical School) 

 

Enquadramento 
A sessão abordou diferentes aspetos da pandemia, nomeadamente as apren-

dizagens no trabalho em rede e na colaboração, bem como foram lançadas 

pistas sobre aquilo que o futuro nos reserva, ao nível das consequências da 

pandemia. 

Em primeiro lugar, é importante salientar que, aquando desta sessão, a pan-

demia ainda não terminara e não estávamos, ainda, numa fase tranquila da 

evolução dos casos da infeção. Em segundo lugar, e dando relevância aos ato-

res e áreas de atuação chamados a esta conversa, sabemos que a pandemia se 

controla na comunidade, e não nos hospitais. 
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Daqui partimos para a ideia de que a vivência da pandemia, e a intervenção 

necessária, evidenciaram a preponderância da colaboração na Saúde. Isto por-

que testemunhámos a necessidade de relação entre os diferentes setores da 

saúde (investigadores, epidemiologistas, clínicos, médicos de saúde pública) 

ou entre diferentes áreas de especialidade, e, ademais, houve, necessariamente, 

uma forte ligação à comunidade e à intervenção de parceiros comunitários, 

como as autarquias e as forças de segurança. 

Espera-se que este trabalho conjunto possa ser potenciado e que seja um passo 

para a continuação de um trabalho mais comunitário. 

 

Mote para a discussão 
A saúde está a ser, de certo modo, o centro da pandemia que vivemos. Porém, 

como apresentado na Sessão de Abertura, a saúde é somente uma parte daqui-

lo que são os problemas relacionados com a pandemia. 

A moderadora adicionou, a esta reflexão, duas ideias relevantes para o debate: 

i. o reforço, a importância e o reconhecimento geral por parte da população 

da existência de um Serviço Nacional de Saúde capaz e organizado; 

ii. a área de especialidade Saúde Pública, em Portugal, foi capaz de ter uma 

organização adequada ao momento, sendo a grande responsável por, ini-

cialmente, controlar a pandemia na comunidade. 

Resumo do painel 
a. A evolução histórica da pandemia 

Foram apresentados os pontos chave e o que foi feito pelas autoridades de 

saúde ao longo das diferentes fases da pandemia. Apesar do modo como será 
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apresentado, a verdade é que nada neste processo foi linear, e deve-se, cada 

indivíduo, pensar em cada ponto e refletir quão complexo foi a sua vivência e 

as suas repercussões, algumas das quais mantêm-se até aos dias de hoje. 

De seguida, apresentamos os grandes pilares da atuação da Direção-Geral da 

Saúde, segundo os grandes marcos do avanço da pandemia em Portugal. 

 

Vigiar para agir 

Em dezembro de 2019 surgiu um novo coronavírus, associado a um mercado 

de Wuhan e que se pensou ser de origem animal, isto é, zoonótico.  No mês 

seguinte, foi lançado um alerta cauteloso pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS), já que considerava que o risco de importação e disseminação do vírus 

na Europa era diminuto, devido a dois vírus SARS propagados no continente 

Europeu no passado. Neste seguimento, a DGS ativou um plano de contingên-

cia (já existente), com duas fases: contenção e mitigação. 

A cidade de Wuhan confinou durante 76 dias, criando choque em todo o mun-

do, que assistiu a esta decisão. Perante tal decisão, foi necessária a extração de 

cidadãos Portugueses, em fevereiro de 2020, os quais tiveram de ser isolados 

à chegada. De salientar que este imperativo de isolamento não estava coberto 

por qualquer enquadramento legal, o que implicou a assinatura de um consen-

timento informado por parte daqueles cidadãos. 

Neste contexto, a OMS lançou uma estratégia de test-track-trace, de modo 

a fomentar a testagem, o tratamento, mas também o seguimento de casos e 

o rastreamento de contactos. No contexto nacional, foi criada uma linha de 

apoio ao médico, para triagem médica e com o envolvimento de todas as insti-

tuições de referência: o INEM disponibilizou ambulâncias para o transporte, o 
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INSA realizou os testes e, como hospitais de referência, o Hospital de São João 

(a Norte) e os Hospitais Curry Cabral e Dona Estefânia (a Sul). Uma outra 

dimensão importante foi a realização de histórias clínicas. 

No dia 2 de março de 2020 surgem os primeiros casos, com ligação a Itália, e 

a 16 de março toma-se conhecimento da primeira fatalidade. 

Graça Freitas contou-nos como dois acontecimentos foram cruciais para todo 

o mundo: em primeiro lugar, a imagem da cidade de Wuhan, na China, com-

pletamente confinada e fechada; e, em segundo lugar, a imagem da catástrofe 

em Itália. Estes dois fatores emocionais ditaram muitas das ações tomadas daí 

para a frente, e seguidamente explanadas. 

Em 18 de março de 2020, o Senhor Presidente da República decretou o Esta-

do de Emergência em Portugal, pela primeira vez na história da Democracia, 

iniciando-se, assim, o primeiro confinamento. 

A rede nacional de autoridades de Saúde mobilizou-se para encontrar contactos 

e, assim, permitir um isolamento rápido, possibilitando a quebra de cadeias de 

transmissão do vírus. Devido a todo este esforço, foi possível manter a fase de 

contenção até dia 4 de abril de 2020, passando, depois, para a fase de mitigação, 

uma vez que se tornou evidente a transmissão comunitária do vírus. 

Neste mesmo momento, foi necessário criar uma plataforma online para 

acompanhar este processo de testagem e sinalização, de modo a que os utentes 

se mantivessem em casa, e não se dirigissem ao Centro de Saúde ou Hospital. 

A Linha Saúde 24 foi crucial, configurando uma porta de entrada remota no 

sistema. Foi, neste seguimento, instituído que o acompanhamento em domi-

cílio seria realizado por duas vias: para casos, acompanhamento pelo médico 
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de medicina geral e familiar e equipa do Centro de Saúde; para contactos, 

acompanhamento pela equipa de saúde pública. No âmbito das plataformas, 

foi, ainda, de realçar a plataforma TRACE COVID. 

Paralelamente, e para a população em geral, foram decretadas medidas não-

-farmacológicas, acompanhadas pela procura, por parte do Ministério da Saú-

de, de instrumentos de proteção individual, testes e ventiladores, entre outros. 

Apesar de todo este trabalho, em agosto de 2020, a variante Delta era domi-

nante no território Português, provocando um imenso surto, que contribuiu 

vastamente para o número elevado de casos, que contribuiu grandemente para 

o número acumulado de casos conhecido atualmente. 

 

Orientações e normas 

Ao longo dos meses, um outro pilar da atuação da DGS foi a criação e dissemi-

nação de orientações e normas, dirigidas quer a cidadãos, quer a profissionais 

de saúde, configurando boas práticas de conduta. Dada a incerteza e falta de 

conhecimento sobre a realidade, aquelas orientações e normas foram, por di-

versas vezes, alteradas e adaptadas, de modo a corresponder aos acontecimen-

tos e seguir o caminho das evidências existentes a cada momento. 

 

Comunicação 

A DGS esteve presente em várias frentes. A vigilância epidemiológica foi 

uma frente deveras relevante, mas igualmente a prestação de informação cla-

ra e verdadeira dirigida a cidadãos e profissionais de saúde. Para tal, foram 

aproveitadas as plataformas SINAV (Sistema Nacional de Vigilância Epide-

miológica), SINAV laboratorial e SINAV médico, bem como os contactos 

da Saúde Pública. Estes dados alimentaram os boletins e os mapas lançados 
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diariamente acerca do estado da pandemia no território nacional. Esta in-

formação foi, também, importante para que os decisores pudessem tomar 

decisões fundamentadas. 

Colaboração 

Em dezembro de 2020 surgiram as primeiras vacinas. A União Europeia, atra-

vés de um mecanismo conjunto para a reserva e aquisição de vacinas, con-

seguiu assegurar que todos os países da União Europeia recebessem vacinas 

proporcionais aos seus efetivos populacionais.  Daqui, iniciou-se o Plano de 

Vacinação, no qual a DGS tem um contributo técnico fundamental na defi-

nição dos esquemas vacinais, em colaboração com a Comissão Técnica de 

Vacinação. Ademais, o sucesso do processo de vacinação relaciona-se com o 

trabalho da sociedade e de todos os setores e na confiança da população nas 

vacinas fomentada desde há décadas, num trabalho conjunto com pediatras, 

enfermeiros, professores, pais e sociedade em geral. 

Realçar, ainda, que tudo isto se desenvolveu em dois anos e num contexto de 

imensa incerteza, já que, em janeiro de 2020, apenas existiam programas de 

resposta para doenças epidémicas de baixa intensidade. 

 

Por último, salientar que em 2009 também existiu uma pandemia, porém com 

menor impacto. Relativamente ao caso de 2020, existem alguns aspetos dife-

renciadores, a saber: o efeito Wuang, já que foi tomada a decisão drástica de 

confinamento, sendo que agora podemos questionar como teriam reagido ou-

tros países sem aquele precedente; incerteza e magnitude grandes no contexto 

de um mundo globalizado; e transcendência social e económica enorme. 
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b. A experiência do Hospital de São João 

A primeira ideia deixada por António Sarmento foi a importância da organi-

zação interna das instituições para que seja possível levar algo de positivo à 

comunidade. E esta foi a direção do Hospital de São João para a resposta à 

pandemia, já que aquele foi o centro de referência para o Norte do país, tendo 

sido este desígnio definido como a missão do Serviço de Infeciologia. 

Contudo, este trabalho do Hospital de São João inicia-se ainda antes, quando 

foi proposto ao Conselho de Administração um serviço de Doenças Infeciosas 

Emergentes. Esta proposta, que foi aceite, parte daquela mesma ideia de que é 

preciso organizar internamente as instituições e, perante tal, exigir os recursos 

materiais e humanos à tutela, para que os diferentes desígnios das organiza-

ções possam ser efetivados. 

A deteção precoce do potencial problema, pela identificação clara do elevado 

risco de propagação mundial do vírus, devido a crescendo mobilidade da socie-

dade atual, fez com que fosse possível criar uma série de mecanismos no hos-

pital, tais como: estabelecimento de uma pirâmide hierárquica necessária para 

situações de emergência, criação de mecanismos de comunicação interna (entre 

UCI, internamento, ambulatório), regulamentos, documentos técnicos e proto-

colos, bem como a efetivação da colaboração com a Saúde Pública, o ACES – 

Agrupamentos de Centros de Saúde, a DGS e outros hospitais, realçando-se que 

a área das doenças infeciosas é terreno propício a práticas colaborativas. 

Nesta colaboração com a Saúde Pública, destacou-se o pedido para a valida-

ção de casos e assistência a doentes em ambulatório, por via telefónica, por 

parte da equipa do Hospital de São João, o que motivou a formulação de nor-

mas e critérios de alta e de isolamento e de sinais de alerta, em linguagem com-

preensível, para que os utentes tivessem acesso a toda a informação necessária. 
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Paralelamente, foi, também, criado o plano de contingência para o hospital, 

com níveis de ativação entre 0 e 4, consoante o crescendo de transmissão do 

vírus na comunidade. Esta inovação permitiu, com antecedência de uma se-

mana, preparar as estruturas, os espaços físicos e as equipas multidisciplinares 

para o número de casos a ser acompanhados na semana seguinte e, assim, ser 

possível agir adequadamente. 

 

c. A pandemia e a Saúde Mental 

Segundo José Miguel Caldas de Almeida, a grande aprendizagem decorrente 

da pandemia, na área da Saúde Mental, é a compreensão da sua importância e 

a perceção da relevância dos problemas de Saúde Mental para os indivíduos e 

para a sociedade. Esta perceção foi desencadeada pelo duplicar da prevalência 

de casos de Saúde Mental. Contudo, o futuro depende da capacidade de pensar 

outras aprendizagens; caso contrário, aquele efeito de revelação desaparecerá. 

Neste seguimento, será importante a possibilidade de a população entender 

que nem todos os grupos da população foram afetados pela pandemia, em 

termos de Saúde Mental, e, nesse sentido, é necessário perceber quem são as 

pessoas mais afetadas: pessoas em situação de pobreza, pessoas em situação 

de desemprego, pessoas isoladas e jovens. Perante estas evidências, devemos 

refletir e elaborar sobre o que significa. 

Para além disto, os problemas de Saúde Mental vividos também não foram os 

mesmos em toda a população. A maioria da população apresentou sintomas 

de sofrimento psicológico, e foram capazes de resolver a situação através dos 

seus recursos pessoais e da comunidade (como, na família e com amigos). Isto 

é, foram problemas adaptativos e que não deixaram sequelas. Aqui, deve-se 

salientar o papel fantástico da comunidade que, com os seus próprios recursos,  
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foi capaz de ajudar a ultrapassar os problemas de Saúde Mental, destacando-

-se a ação das Juntas de Freguesias e das Associações de Vizinhos. 

Outras pessoas evidenciaram perturbações, como ansiedade e depressão. Po-

rém, existem dois grupos menos mencionados pela sociedade, e que carecem 

de análise e preocupação: as pessoas portadoras de doença mental pré-existen-

te à pandemia, onde se inserem as psicoses e as alterações cognitivas sérias, e 

que sofreram de estigma e falta de identificação; e as pessoas que apresentam 

problemas psiquiátricos devido à influência do vírus a nível cerebral, sobre as 

quais pouca evidência se encontra reunida. 

E, ainda, existem os problemas de curto prazo e problemas relacionados com 

situações de desemprego, pobreza e outras determinantes sociais importantes 

na Saúde Mental. 

Não obstante, muitas coisas positivas foram realizadas: a sociedade organi-

zou-se e mobilizou-se, destacando-se, mais uma vez, o papel das Juntas de 

Freguesia; e os serviços de Saúde Mental, que não estamos preparados para 

apoiar pessoas com doença mental durante uma pandemia, e com as suas 

ações habituais interrompidas, foram capazes de se adaptar e desencadear 

um esforço de acompanhamento, nomeadamente através de chamadas. Estas 

ações permitiram mitigar muitos problemas.

 

Numa outra matriz, realçar a importância dos mecanismos de proteção a pes-

soas em situação de desemprego, por exemplo. Existiu, assim, a capacidade 

de criar mecanismos que permitiram apoio social e, sabe-se hoje, através de 

evidência científica, que em países que demonstraram esta capacidade, os pro-

blemas de Saúde Mental foram diminutos ou foram menos evidentes. 
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d. Pistas para a resposta a futuras pandemias 

Ricardo Mexia lançou a ideia de que haverá uma situação análoga no fu-

turo, devido a várias circunstâncias, como aumento da população, concen-

tração da população em zona urbana e maior mobilidade. Por estas razões, 

não somente existirá uma nova pandemia, como o período entre a pande-

mia atual e a futura será muito mais curto do que em situações semelhan-

tes no passado. Assim sendo, é necessário que os países estejam melhor 

preparados, em diversas áreas de atuação, e não apenas na Saúde, devido 

à intersecionalidade da temática, já reconhecida pela OMS e demonstrada 

pela pandemia. 

Para que os países estejam melhor preparados, é imperativo realizar um diag-

nóstico de situação, de modo a aferir que recursos existem, o que pode ser 

mobilizado, identificar lacunas e, depois, caminhar para suprir tais lacunas.

Para tal, existem já algumas ferramentas; de entre as quais se destaca a Joint 

External Evaluation (OMS). Esta ferramenta baseia-se num processo volun-

tário de avaliação estruturado em 19 áreas técnicas, nomeadamente a cola-

boração intersecional. Os países considerados carenciados, nomeadamente 

em África, Ásia e América Latina, apresentam maior motivação para realizar 

o processo, pois os financiadores internacionais indexaram o financiamento 

para suprir carências à realização daquele processo de avaliação. 

Um outro aspeto a trabalhar a translação mais operacional e eficaz de orienta-

ções globais para o contexto concreto. Apesar da importância de orientações 

globais, os agentes locais devem ter a capacidade de transformar aquela abor-

dagem em algo concreto para a realidade e contexto nacional e local, de modo 

a responder adequadamente às demandas do terreno. 
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Por último, outra necessidade é a separação clara entre o que é político e o que 

é técnico, já que, sem tal separação, torna-se mais difícil comunicar algumas 

das opções apresentadas à população. 

Do lado da Saúde Pública existem dois princípios-chave: precaução e propor-

cionalidade. Por um lado, quando o fenómeno não é conhecido, como foi o 

caso, é importante que os atores sejam cautelosos e possam ir mais além nas 

medidas tomadas. Por outro, tal deve ser conjugado com proporcionalidade 

na abordagem, o que implica ponderar o peso das decisões com as áreas so-

cial e económica, procurando o equilíbrio das medidas de saúde com outros 

setores. Esta relação deve ser cultivada em tempos calmos, focando formas 

de trabalho e relação interpessoal, e, por exemplo, a realização de simulações 

ajuda, isto é, identificando os problemas e realizando treinos. 

Concluindo, existe espaço para melhoria, após serem retiradas as conclusões 

necessárias. Ainda assim, deve-se anotar a perspetiva de que existiu um desin-

vestimento na última década e que o Orçamento Retificativo e a Plano de Re-

cuperação e Resiliência ainda não incluem esta mensagem de aposta na prepa-

ração para o futuro. Não obstante, destaca-se, a nível Europeu, a plataforma 

ERA, que constituirá uma nova forma de governação sobre as estruturas que 

vão fazer a preparação de futuras epidemias ou pandemias. 

 

PERGUNTAS DO PÚBLICO 

Pergunta 1: Sendo uma pandemia zoonótica, e sabendo que 2/3 das doenças 

infeciosas emergentes são zoonoses, conseguimos implementar algo que pre-

vina uma próxima pandemia, do ponto de vista da cooperação intersetorial? 

Catarina Lavrador, médica veterinária  
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Pergunta 2: Relativamente à dependência relativamente a agências de saúde 

pública do Estados Unidos da América, e relativamente a equipamentos neces-

sários ao combate à pandemia produzidos em partes específicas do Globo, o 

que é que o Estado Português e a União Europeia estão a fazer? 

António Andrade, economista 

 

Abaixo apresenta-se uma síntese das respostas e comentários. 

 

Por um lado, a gripe aviária H5N1 fez cair o dogma de que o vírus da gripe 

não conseguia ultrapassar a barreira das espécies, portanto, logo nessa altura, 

deveria ter ficado clara a pertinência da cooperação intersetorial. A verdade 

é que a pandemia atual reforça aquela pertinência, transportando-a para um 

novo patamar de exigência, e deve ser algo que se mantém no futuro, sendo, 

também, fortalecida. Isto é ainda mais relevante num quadro de alterações 

climáticas fortíssimas, como o atual, no qual saúde humana, saúde veterinária 

e ambiente devem trabalhar melhor em conjunto num futuro muito próximo, 

numa acessão de que a convergência é o princípio mais importante em Saúde. 

Por outro lado, face à dependência em diferentes níveis, a realidade é que 

Portugal depende pouco dos Estados Unidos da América, seja do ponto de 

vista tecnológico, seja do ponto de vista dos meios. Tal é reforçado pelo inves-

timento muito alargado, por parte da União Europeia, no desenvolvimento de 

vacinas e em soluções tecnológicas. Ainda assim, a colaboração internacional, 

e a dependência global, é algo importante, sobretudo no que tem sido o tra-

balho na área da Saúde Mental, e deve ser lida a sua importância perante uma 

pandemia, pois deve ser enfrentada de modo global. 
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ONE PAGE CONCLUSÕES 

1. O cidadão e a cidadania são a solução | Quando falamos de uma doença 

de contágio não são os profissionais de saúde ou as instituições de referência 

que pode fazer a diferença nos processos de contágio, mas sim a atuação e 

consciência de cada cidadão. 

 

2. A relevância de deter informação para agir de forma proporcional, ade-

quada e justa | A questão em torno da informação disponível é cada vez mais 

fulcral. É importante vigiar, estudar, produzir e possuir informação atualizada 

e credível, para, daí, agir de forma proporcional, adequada e justa, com o mí-

nimo de desigualdade possível.   

 

3. A preponderância da adaptabilidade | Devem existir planos de resposta e re-

siliência preparados, e aliados a estratégias de vigilância global, porém sempre 

atentando e potenciando a capacidade de adaptar e reverter rapidamente uma 

situação ou opção que não esteja a produzir o resultados e impactos pretendi-

dos e necessários. 

 

4. O crescente protagonismo do mundo digital | A pandemia potenciou a 

transformação digital já em curso e expôs a sua necessidade e as suas mais-

-valias, tornando-se num aliado no combate à propagação do vírus e presta-

ção de serviços diversos. Perante tal, certamente, no futuro, a relação com o 

digital, os seus usos e a sua configuração não voltarão a ser iguais ao período 

anterior à pandemia. 

 

5. A importância dos diferentes fluxos de comunicação | Um aspeto muito 

importante, e fundamental, nos últimos anos foi a comunicação: forma como 

as autoridades e os profissionais de saúde comunicam entre si, mas também 
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como comunicam com a população, e como esta retroage e fornece contribu-

tos para a atuação daqueles agentes. 

 

6. A premência de pensar alterações no Serviço Nacional de Saúde | Há uma 

série de ajustes necessários, para que o SNS se possa aproximar da evidência 

existência sobre a Saúde atualmente. Aqui relevar a necessidade da existência 

de equipas multidisciplinares na Comunidade, no âmbito da Saúde Mental, 

como ponto fulcral daquele sistema. 

 

7. Colaborar é a chave | A pandemia veio tornar claro quão fundamental é 

o trabalho em rede e a cooperação; destacando-se as redes (nomeadamente, 

informais), as associações e as equipas multidisciplinares. 
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O QUE APRENDEMOS NA EDUCAÇÃO? 
Coordenação: Pedro Cunha (Fundação Calouste 
Gulbenkian, Academias Gulbenkian do Conhecimento) 

Painel de oradores: 
Mafalda Ramiro (aluna, Escola Secundária de Alcabideche)  

José Vítor Pedroso (Diretor Geral da Educação )  

Frederico D’ Eça (Diretor do Departamento de Educação, Juventude 

e Desporto da Câmara Municipal de Sintra)  

Celeste Sousa (docente e Diretora do Agrupamento 

de Escolas Nuno de Santa Maria) 

Jorge Ascenção (Presidente da Confederação Nacional 

das Associações de Pais

 

Enquadramento 
Esta sessão constitui uma conversa muito interessante com alunos, professo-

res, pais e responsáveis pela política educativa, onde são ouvidas perspetivas 

muito diferentes sobre a avaliação que estes indivíduos fazem sobre o de-

sempenho das escolas e das comunidades educativas nos períodos de confi-

namento obrigatório de ensino à distância. Sendo sempre interessante ouvir 

pontos de vista tão diferentes sobre uma mesma realidade, tenta-se respon-

der à questão “O que aprendemos com esta pandemia na educação?”, isto é: 
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o que é que queremos guardar, o que é que queremos mudar e como é que 

podemos colaborar mais e melhor para responder a essa visão. Acreditando 

que, se nada fizermos, vamos paulatinamente regressar à escola pré-pandé-

mica, à escola das desigualdades sociais, à escola dos cílios institucionais, à 

escola das tensões sociais, procura-se encontrar “A escola que queremos”, 

acreditando que é preciso combater o esquecimento e pensar em conjunto 

para aprender e evoluir. 

Mote para a discussão  
Tem se ouvido que, devido à Covid-19, as escolas mudaram mais em três dias 

do que nos últimos trinta anos. Todos vimos escolas fechadas, escolas reaber-

tas, turmas confinadas, circuitos, máscaras, desinfeção das mãos à entrada, 

bolhas, turnos, testes antigénio, testes serológicos, entre outros. Na educa-

ção, vimos zoom, teams, padlets, escolas reabertas, e vacinas. Aprendemos na 

TV, aprendemos no Zoom, aprendemos pelo correio, aprendemos pela rádio, 

aprendemos com caras tapadas, aprendemos sozinhos, e também não apren-

demos. Todos sentimos medo, do vírus, do contacto, da escola, do aborreci-

mento, da morte, medo do medo. Por fim a esperança, a esperança na vacina, a 

esperança nos cientistas, a esperança no serviço nacional de saúde e no senhor 

vice-almirante, a esperança nos professores, a esperança nas escolas, a espe-

rança no retomar das relações, a esperança na recuperação das aprendizagens, 

a esperança da re-humanização da educação e a esperança da colaboração. 

  

Poucas vezes na nossa história a sociedade compreendeu tão bem o valor da 

educação, que nos entrou pela casa dentro pela televisão e pelo computador 

dentro e, por fim, que nos pelo coração do cidadão comum. Assim, finalmente 

a sociedade começa a reconhecer o papel da educação no bem-estar, na coesão 

da nossa sociedade e também na aprendizagem. Todos tomamos consciência 
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do quanto precisamos de um serviço público de educação, mas em que medida 

a forma de pensar e fazer a educação, isto é, a forma de esta se relacionar com 

a sociedade se alterou?  

  

O moderador, apresentou uma série de questões como mote para o debate: 

  

Muitos falaram de uma verdadeira revolução educativa, mas será que assisti-

mos de facto a uma verdadeira revolução?  

Será que o paradigma que estruturalmente enforma a nossa escola se alterou 

com esta experiência da pandémica covid-19?  E se sim, em quê? E como?  

Por exemplo, o papel do aluno e do professor e as relações que se estabele-

cem entre eles na escola, alteraram-se profundamente. O que é que fizemos 

ao estrado que estava nas salas de aula? O que é que fizemos às salas-de-

-aula-autocarro, todas viradas no mesmo sentido? O que é que fizemos ao 

“senta-te, cala-te e quieto” durante doze anos de escolaridade? O que é que 

fizemos às campainhas das escolas? O que é que fizemos aos anos letivos que 

são iguais em todo o lado? O que é que fizemos às aulas dos 45 ou dos 60 

ou dos 90 minutos?  

O que é que fizemos ao tempo de aprender, muito virado para a escola como 

o único espaço de aprendizagem (como se nós não aprendêssemos mais nada 

enquanto não estamos na escola)? O que é que fizemos ao terceiro pilar, o 

pilar dos espaços? Qual o lugar para a educação não formal?  

O que é que mudou verdadeiramente na dieta curricular das nossas escolas?  

O que é que nós aprendemos sobre o papel das competências não cognitivas 

(aquelas que nos salvaram ou não nos salvaram neste período de confinamento)?  
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O que é que mudou verdadeiramente do ponto de vista da abordagem à incer-

teza da educação para o imprevisto? O que é que mudou do ponto de vista do 

desenvolvimento social e emocional das nossas crianças?  

E na avaliação, o quinto pilar, será que mudou alguma coisa?  

Quanto ao pilar da colaboração, será que no pós-pandemia aprendemos com 

esta experiência limite como podemos colaborar mais e melhor? Como é tão 

fundamental no ato de educar, o ato de colaborar? Uma sociedade educadora 

não pode ser outra coisa senão uma sociedade colaborativa. 

Será que nós aprendemos verdadeiramente estas lições e estamos disponíveis 

para deixar para trás a escola que não queremos para construir a escola que 

verdadeiramente queremos? 

Será que fomos capazes de construir visões partilhadas, de reforçar redes mais 

dinâmicas e de estabelecer compromissos partilhados entre diferentes atores? 

Será que fomos capazes de utilizar a nossa inteligência coletiva, que é muito 

mais do que a somas das diferentes inteligências que vamos encontrar?  

Dizem-nos os especialistas que, em três dias, as escolas mudaram mais que nos 

últimos trinta anos. O que aprendemos então neste processo?  

  

Para responder a estas questões contamos com a presença de um magnifico 

grupo de aprendizes. Em primeiro lugar, a Mafalda Ramiro, uma jovem es-

tudante e líder UBUNTU. Em segundo lugar, Frederico D’Eça, que constrói 

comunidades de aprendizagem a nível municipal, desenvolve abordagens inte-

gradas também na educação, no caso concreto no município de Sintra. Depois, 

Jorge Ascenção, presidente na CONFAP, da confederação das associações de 
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pais, responsável por lembrar aos pais, ao ministério da educação, às escolas e 

à sociedade em geral que os primeiros responsáveis pela educação das crianças 

são as suas famílias e que, sem eles, dificilmente teremos bons resultados no 

que quer que seja. Também José Vítor Pedroso irá tentar responder a estas 

questões, enquanto diretor geral da educação. E, por fim, Celeste Sousa, di-

retora de um agrupamento de escolas em Tomar, fascinada pelo milagre da 

aprendizagem colaborativa e, por isso, que integra de forma muito ativa o 

fórum da governação integrada.  

Resumo do painel 

Para Mafalda Ramiro, a lição mais importante retirada da pandemia foi a ne-

cessidade de valorização daquilo que temos, antes que o percamos, no seu caso 

em específico, a valorização da possibilidade de socializar e partilhar espaço 

e tempo com outras pessoas. Mafalda acredita que, ainda que a adaptação da 

escola tenha sido rápida e eficaz em termos técnicos, em termos pessoais foi 

muito desmotivante perder a parte das relações humanas e interpessoais da 

escola. Mafalda acredita que esta situação nos obrigou a recolhermo-nos, não 

só às nossas casas como a nós mesmos, forçando-nos a refletir sobre o que é 

que fazia verdadeiramente falta cá dentro. Assim, por mais que a pandemia 

tenha sido uma tragédia, também trouxe muitas coisas boas porque permitiu 

que mudássemos, não só enquanto pessoas, não só enquanto indivíduos, mas 

enquanto sociedade, mostrando-nos que, por pior que seja uma tempestade, 

vai sempre aparecer o sol, mais cedo ou mais tarde. 

  

Em segundo lugar, Celeste Sousa sentiu a pandemia intensamente enquanto 

diretora de uma escola, de um agrupamento com dois mil e cem alunos, duzen-

tos professores e oitenta funcionários, mais em termos profissionais do que em 

termos pessoais, tinha um desafio enorme enquanto responsável por aquela 
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comunidade. Ainda que se sentisse de repente atirada ao chão violentamente, 

nunca deixou de acreditar de que seria capaz de enfrentar o desafio e ajudar 

todas as pessoas que iriam precisar dela. Uma diretora nunca trabalha sozinha 

e Celeste Sousa tem uma equipa de 6 mulheres que, perante a dificuldade, arre-

gaçaram as mangas e foram à luta, todos os dias. Foi um alívio quando foi de-

terminado que as aulas iam deixar de ser presenciais a partir de 16 de março, 

porque estava a ser muito difícil gerir os medos, as angústias de professores, 

dos pais e dos alunos. Porém, rapidamente se passou do alívio para a incerteza 

do que fazer a seguir. A única forma que a Direção desta escola encontrou de 

encontrar um rumo foi a colaboração. Sentaram-se em equipa e começaram a 

tomar as melhores decisões possíveis com vista a, sobretudo, transmitir algu-

ma segurança, apoio e confiança a toda a comunidade educativa. 

  

Por sua vez, segundo Frederico D’Eça, foi preciso desencadear um conjunto 

de colaborações e reorganizar um conjunto de serviços de forma muito rá-

pida. Do ponto de vista pessoal, foi a primeira vez que se viu confinado em 

casa durante 15 dias, o que foi bastante complicado, situação atenuada ape-

nas pelas tecnologias que lhe permitiram continuar ao serviço. Porém, num 

espaço de tempo curtíssimo, de sexta para segunda, foi preciso reorganizar 

todo um conjunto de respostas que são essenciais ao funcionamento de uma 

comunidade educativa com quase 50 mil alunos. Frederico D´Eça e os seus 

colegas decidiram começar pelas questões de caráter social, como a provisão 

de refeições e servir milhares de refeições em modalidade de take away, tudo 

organizado em dois/três dias, evitando que as pessoas saíssem de casa o me-

nos possível. Tiveram também a ajuda da sociedade civil para entregar as re-

feições aos alunos que não podiam sair de casa, algo que só foi possível por-

que existia uma rede já com algum trabalho feito. A pandemia ensinou-nos 

a valorizar as redes colaborativas enquanto fator determinante para garantir 

respostas e para, mais tarde, manter processos de aprendizagens, a conexão 
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dos alunos com a escola e uma rede fiel de professores. Hoje, existe uma rede 

de contato direto por redes colaborativas com cerca de 3 mil professores que, 

num momento inicial, permitiu inverter toda a logica programada e redire-

cionar todas as ações para apoio e formação numa logica quase de helpdesk. 

Um conjunto de resposta que criaram na comunidade a sensação de que de 

facto não estavam sozinhos e que as organizações funcionam e funcionam 

melhor quando algum trabalho já está feito. 

  

José Vítor Pedroso conta que, nos primeiros três dias, a grande preocupação 

foi sobretudo dar um sinal às escolas de que não estavam sozinhas e dentro 

de cada escola que se preocupassem com a questão da sua ligação aos alunos, 

isto é, que se garantissem canais de comunicação entre a escola e os alunos. A 

segunda preocupação foi apoiar as escolas, isto é, haver orientações para que 

soubessem como atuar. Durante o primeiro fim de semana foi criado um site 

para servir de lugar de referência, um guião no sentido de orientar as escolas 

para algum plano, alguma previsão, nesta emergência. Era necessário perspe-

tivar e preparar o que vinha a seguir. 

  

PERGUNTAS DIRECIONADAS AOS ORADORES 

_______

Pedro Cunha (direcionado a Jorge Ascenção): 

Como é que os pais lidaram com esta disrupção educativa? 

Segundo Jorge Ascenção, os pais até se anteciparam numa ótica de alarmismo 

na decisão de fechar as escolas, o que foi um grande desafio para as asso-

ciações de Pais. No seu caso, foi extremamente pressionado pelos pais para 

defender o encerramento das escolas e esse pânico e alarmismo tiveram de 

ser geridos para não afetar ainda mais a escola. Era preciso trazer alguma 

tranquilidade e confiança face a toda a informação irracional que existia.  
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Não deixando de acreditar na autoridade das entidades competentes e na 

OMS, Jorge defende que é preciso sermos mais coerentes e claros na trans-

missão de informação. Temos de confiar que quem recebe a informação, tem 

capacidade para a interpretar. Simultaneamente, surgiu o problema de como 

trabalhar dentro de casa. Toda a comunidade se mobilizou para chegar as 

famílias mais distantes. Sentiu-se a falta do olhar e do afeto e a frustração 

dos filhos, não era só a questão de gerir o tempo do trabalho com o tempo 

da escola, que por si só já era difícil. A colaboração e o espírito colaborativo 

entre a escola e a família são as principais coisas que devemos guardar desta 

pandemia e levar para o futuro. A primeira fase foi vivida perante a incerteza 

e a insegurança do que iria acontecer e de facto a solidariedade humana foi a 

grande conquista, na procura da tranquilidade. Contudo, Jorge questiona se 

já nos estamos a esquecer destes ensinamentos e a voltar à atitude individua-

lista que esquece a vontade de ajudar e que predominou durante a pandemia. 

Houve uma alteração significativa naquilo que foi a propensão das próprias 

famílias para que as coisas fossem tendo uma normalidade diferente, uma 

nova normalidade que não seja apenas a utilização de máscaras.  

_______

Pedro Cunha (direcionado a Mafalda Ramiro): Agora que 

estás na escola presencialmente mudou alguma coisa objetivamente? 

O que é que tu achas que, na escola onde tu estás, os alunos, 

professores, pais todos aprenderam com esta crise pandémica? 

Mafalda Ramiro começa por referir a mudança de postura dos seus colegas de-

pois do primeiro confinamento e depois de segundo. Após o primeiro regresso 

às aulas e ainda que a escola fosse extremamente cuidadosa com a desinfeção 

e outros métodos preventivos, sentiu indiferença por parte dos colegas, uma 

narrativa do “a mim não me acontece” e uma falta noção relativamente ao im-
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pacto negativo que poderiam ter nos outros. Após a segunda quarentena, no 

segundo regresso às aulas, Mafalda sentiu uma mudança, em que as pessoas 

se aperceberam da importância dos cuidados recomendados e se começaram 

a aperceber do impacto que podem ter no outro. Relativamente ao ensino à 

distância, na perspetiva da interveniente, achou essencial para travar o avanço 

da pandemia, mas a nível pedagógico e de aprendizagem considerou que foi 

horrível, pois a falta de contacto com os colegas desmotivou muitos jovens. A 

escola tornou-se demasiado sistemática e rotineira, levando a que muita gente 

perdesse o interesse. Mafalda sentia a falta de uma sala de aula, de colocar o 

dedo no ar, de estar com os colegas.  

 

_______

Pedro Cunha (direcionado a Celeste Sousa): Em terma 

educativos e no que diz respeito à colaboração, acha que 

aprendemos alguma coisa? E se sim, o quê? E também o que 

é que nos está a faltar, o que é que podemos fazer hoje para 

estreitarmos estes lados de colaboração para maximizar aquilo 

que eventualmente teremos aprendido nesta pandemia?  

No agrupamento de escolas que Celeste Sousa dirige, começaram logo por 

definir equipas de trabalho, com pelo menos um elemento que tivesse mais 

experiência em ferramentas digitais. Juntados pelas dificuldades da tarefa, 

aprenderam o valor real da colaboração. Celeste refere ainda que não foi fácil 

preparar os assistentes operacionais das escolas e fazê-los entender a impor-

tância que o papel que desempenhavam enquanto orientadores tinha, deixan-

do o medo de lado.  Também os professores fizeram um trabalho notável 

de acompanhamento dos alunos, que enviavam 30, 60, 80 e-mails no espaço 

de uma semana. Daí surgiu a necessidade de integrar ferramentas como o 

office 365 e a plataforma teams, para organizar e permitir aos professores  
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acompanhar tantos alunos e tantos pedidos de ajuda. Aqui, a delegada de 

saúde foi extremamente prestável quer no esclarecimento de dúvidas de pais, 

professores e alunos, a qualquer altura, quer na ajuda para a fundamentação 

da necessidade de encerrar uma escola do agrupamento. Celeste diz ter sentido 

que a escola tinha de mudar, dai que tentasse organizar mais atividades em 

contacto com a natureza e uns com os outros, algo que considera extrema-

mente importante para o sentimento de equipa. A escola tem de adotar um 

papel para alem da formação de competências cognitivas, mas também das 

competências socio-emocionais, ferramentas que ensinem a relacionar melhor 

com outras pessoas. Por isso, e com o apoio da autarquia, o agrupamento 

estabeleceu uma parceria com o IPAV e têm agora as academias UBUNTU na 

escola, que causa uma transformação incalculável que se sente nos alunos, nos 

professores, nos funcionários e nos pais.   

  

_______

Pedro Cunha (direcionado a Jorge Ascenção): 

Será que de facto nós aprendemos alguma coisa? 

  

Jorge Ascenção começa por comentar que falamos muito na necessidade de 

mudar, mas refletimos pouco sobre a mudança individual de cada um. A acei-

tação, a confiança, o compromisso, a colaboração foram diferentes durante a 

pandemia, mesmo no movimento associativo, que não é um movimento ho-

mogéneo. De facto, percebeu-se que há necessidade de que algumas coisas 

continuem a ser como foram durante a pandemia, como por exemplo, o que 

aconteceu com a taxa de carbono, que agora já esta novamente a subir. Há 

todo um conjunto de comportamentos que devíamos ter interiorizado e conti-

nuado a pôr em prática e Jorge questiona como é que vamos colaborar daqui 

para frente nesse sentido. Trabalhar no sentido de sermos capazes de ter o 

mesmo comportamento a que a pandemia nos obrigou, simplesmente porque 
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precisamos desses resultados. Continuará a existir esta vontade de cooperar 

e comunicar com a escola? Jorge sublinha a importância da realização de um 

estudo que analise a correlação entre aquilo a que nos chamamos bons alunos, 

alunos interessados, com o acompanhamento das famílias no percurso escolar 

dos filhos. Assim sendo e se aprendemos a lição, será que vamos ter uma as-

sociação escolar mais ativa e mais interligada com a escola e os professores? A 

pandemia na perspetiva do interveniente, foi uma oportunidade que nos veio 

mostrar um conjunto de coisas que já existiam na nossa consciência, sobre o 

que é preciso pôr em prioridade: o meu bem-estar pessoal ou um trabalho mais 

para o coletivo, para a sociedade.   

  

_______

Pergunta 7 (José Vítor Pedroso e Rodrigo D’Eça): 

Há mais ou menos 100 anos, o mundo viveu uma pandemia 

de um vírus aparentado da COVID19. Se vocês pudessem 

mandar um tweet para ser lido daqui a 100 anos pelos vossos 

homólogos, o que é que lá escreviam? 

  

José Vítor Pedroso afirma ser difícil, depois desta sessão, que o seu tweet não 

tenha a ver com a colaboração. A colaboração é a palavra-chave e temos de 

colaborar, portanto o tweet de José Vítor seria: “Colaborem, criem redes.” 

  

Por sua vez, Frederico D’Eça salienta uma expressão que deteve nesta manhã: 

“Resolver o todo”, que é, no fundo, colaboração e governação integrada. De-

fende que devemos ter um projeto educativo local em que todos percebamos 

para o que estamos a trabalhar. Portanto, o seu tweet seria: “Estamos aqui 

para colaborar e governar integradamente!”. 
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PERGUNTAS DO PÚBLICO 

  

Pergunta: O que é que aprendemos e o que é que t

ransformámos dentro da sala de aula, de forma positiva, 

com esta pandemia?  Inês Nicolau, Assistente Social  

  

Celeste Sousa toma a palavra admitindo que, de facto, a disposição em auto-

carro representa um retrocesso em algumas das metodologias que as escolas 

já estavam a desenvolver. Expressando o seu acordo com José Vítor Pedroso, 

Celeste Sousa relembra que há onze anos que as escolas estão a procurar o ca-

minho, através da flexibilidade e que, por isso, algum trabalho já vinha sendo 

feito. No seu caso, o agrupamento participou no projeto piloto e apresentou 

um plano de inovação que não só lhes permitiu organizar o calendário em 

semestres, como também impulsionou a criação de novas disciplinas. A CO-

VID19 significou uma estagnação nesta evolução, mas, hoje, face à enorme 

percentagem de vacinação e do seguimento das normas de prevenção e higie-

nização, as salas de aula já se começam a “desarrumar” e é urgente que se 

volte às arrumações por grupos, homogéneos ou heterogéneos, com a criação 

de cantinhos, com paciência e com os diferentes passos que os alunos possam 

desenvolver para experimentação. Em relação às práticas, Celeste acredita 

que mudaram muito, tendo em conta que os professores agora utilizam a 

tecnologia, está a ser implementado o Plano de Desenvolvimento Digital nas 

escolas e todos os docentes estão a receber equipamentos e a fazer formação 

adequada. Este equipamento e conhecimento é para ser usado, tanto pelo 

aluno como pelo professor, na sala de aula para potenciar aulas diferentes 

com materiais riquíssimos que aprenderam a descobrir e a partilhar. Desta 

forma, Celeste Sousa acredita que nada voltará atras e que o digital veio para 

ficar, de forma a tornar as disciplinas mais mágicas e atrativas para combater 

o desinteresse e a desmotivação. Por outro lado, os professores passaram a 
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fazer reuniões online, que Celeste afirma terem sido muito mais rentáveis que 

os clássicos concelhos de turma presenciais que todos conhecemos. 

  

José Vítor Pedroso relembra a existência de um plano de recuperação das 

aprendizagens para o ano letivo corrente e para o próximo e, portanto, a 

consciência de que muito não se conseguiu realizar e que há necessidade de 

recuperar essas aprendizagens, tanto para os alunos como relativamente à 

forma de trabalhar dentro das escolas. Ressalva também que existem regras 

da Direção Geral de Saúde que a escola tem de cumprir como têm feito desde 

o início da pandemia.  

  

  

ONE PAGE CONCLUSÕES 

  

1. Olhar os outros como se fossemos nós | Ainda que a crise pandémica tenha 

significado alguns retrocessos e estagnações no mundo educativo, podemos 

concluir que dela também resultaram avanços e melhorias que são importan-

tes de manter e levar para a escola do futuro. A valorização da sociabilização 

entre colegas e da partilha de vivências, a reflexão sobre o impacto que cada 

um tem no todo e a necessidade de uma comunicação eficaz, clara e coerente 

são tudo exemplos de aspetos positivos resultantes da forma como a escola 

teve de lidar com os obstáculos impostos pela pandemia. A solidariedade hu-

mana foi a grande conquista. 

  

2. A importância da colaboração e da participação | Todo este trabalho só foi 

possível graças a tudo o que a escola já vinha desenvolvendo há imensos anos 

e à colaboração e dedicação de todos os intervenientes da comunidade educa-

tiva: alunos, professores, funcionários, pais, associação de pais, delegações de 
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saúde e direções escolares. Posto isto, conclui-se que a escola tem de adotar um 

papel para alem da formação de competências cognitivas, isto é, das compe-

tências socio-emocionais e que a colaboração entre a escola e a família terá um 

efeito extraordinariamente benéfico no aproveitamento escolar de cada aluno.  

  

3. O avanço tecnológico | Por último, na tentativa de darmos resposta aos 

desafios impostos pela pandemia, a integração das tecnologias nas formas de 

ensino passou por um impulsionamento extraordinário. Isto permite que hoje 

possam existir aulas diferentes com materiais riquíssimos, que vão ajudar no 

combate ao desinteresse e à desmotivação. 
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O QUE APRENDEMOS NA CIÊNCIA E TECNOLOGIA?  
Coordenação: Fernanda Rollo (Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa) 

Painel de oradores: 
Eduardo Moreno (professor e líder de grupo no IZB da Universidade de Berna) 

Mónica Bettencourt-Dias (European Molecular Biology Organization)  

Helena Freitas (Centro de Ecologia Funcional - Ciência para as Pessoas 

& o Planeta e Coordenadora Científica do FitoLab - Laboratório 

Fitossanitário do Instituto Pedro Nunes) 

Cecília Arraiano (ITQB - Instituto de Tecnologia Química e Biológica. 

Enquadramento 
Esta sessão procurou refletir e pensar sobre o que aprendemos com a pande-

mia, mas sobretudo em que medida é que a ciência esteve no centro do debate 

e foi um elemento fundamental para a superação da mesma. A sessão contou 

com a participação de quatro convidados que tiveram uma intervenção di-

reta na superação e na construção do conhecimento científico inovador que 

contribuiu diretamente para a superação da pandemia e para a consciência 

coletiva tão relevante de como os cientistas e a ciência são fundamentais. Dis-

cutiu-se também como é que estes quatro oradores, enquanto cientistas, enca-

raram este desafio e em que medida é que a própria forma de pensar, de fazer  
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ciência, de colaborar e de interagir com a sociedade se alterou neste contexto 

de pandemia.  

Simultaneamente, foi abordada a contribuição da ciência na resolução desta 

crise, em todos os meios associados, isto é, nos cuidados de saúde, assis-

tência e descoberta, mas também para novas tecnologias e metodologias de 

trabalho comum na superação de um desafio de enorme dimensão. A ciência 

serve para estar ao serviço do homem no respeito e na conciliação com o 

planeta e com a natureza que habita, mas com um sentido de serviço público 

e de bem comum. 

  

Mote para a discussão
A moderadora começou por salientar que estamos perante um tema que é ex-

traordinário, uma vez que afirma a importância da ciência e da colaboração 

com a sociedade na superação daquilo que foi um dos principais momentos 

intensos com que a nossa humanidade se enfrentou nestas décadas desta 

forma conjuntural.  

Iniciou-se, por isso, este painel com a consciência e a convicção de que a ciência 

é indispensável e sem ciência não tínhamos superado este magno drama que 

ainda continua a afetar-nos, ainda que em números pequenos. A ciência conti-

nua a salvar a humanidade e a suscitar um sentido critico que é necessário ter 

perante a contribuição e o papel da ciência e dos cientistas na nossa sociedade. 

E aqui se refere, como não poderia deixar de ser, o reconhecimento e enorme 

agradecimento à ciência, representada neste painel por estes quatro cientistas. 

  

A moderadora aproveitou ainda para sugerir alguns tópicos de relevância para 

a discussão, entre os quais: 
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1. A questão da ciência na centralidade da resolução da pandemia, enquan-

to bem comum ao serviço da sociedade;  

2. A capacidade da ciência na mobilização de recursos em função de um 

objetivo comum;  

3. A consciência coletiva relativamente àquilo que vamos deixar às gera-

ções vindouras; 

4. A importância da natureza humana, isto é, a compreensão de que não 

vamos conseguir resolver os desafios sem termos uma compreensão mais 

ampla das pessoas, da sociedade e do seu comportamento, e, portanto, 

como é importante invocar para a ciência outros domínios tais como as 

ciências sociais, especialmente no campo da política; 

5. A assimetria gigante entre os pobres e os ricos, assim como a assimetria 

entre países mais pobres e países mais ricos; 

6. O papel das grandes organizações internacionais, com compreensão pelo 

caminho errático que se teve de percorrer pelo desconhecido, à escala pla-

netária; reflexão acerca do que pensamos hoje da OMS; 

7. A perceção de que a ciência funciona cumulativamente e precisa de inves-

timento consistente e o resultado pós-pandémico da reputação da ciência; 

8. Relação da Covid-19 com outras dimensões que afetam o nosso planeta, 

tal como o impacto climático; 

9. Possibilidade de réplicas desta pandemia no futuro. 

  

Resumo do painel 
a. Distanciamento social e colaboração

Cecília Arraiano começou por abordar a diferença que a distância fez, duran-

te o distanciamento social, em termos de colaboração. A nível internacional 

houve uma quebra brutal o que influenciou os cientistas em diversos aspe-

tos, visto os seus parceiros internacionais surgirem, na sua grande maioria, de  
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colóquios, coffee breaks e conversas que não acontecem em encontros on-

line. Contudo, a nível nacional, esta situação provocou um maior nível de 

colaboração entre todos o que, para além de extraordinário, foi inesperado. 

A emergência levou os cientistas portugueses a colaborarem transversalmen-

te e até com colegas que, a princípio, não teriam qualquer conexão laboral. 

A Covid-19 obrigou à colaboração entre diversas áreas, através da criação 

de task forces por exemplo, mas também com alunos e jovens investigadores 

que se ofereceram como voluntários. Tudo isto levou a uma grande intera-

ção entre pessoas que anteriormente não se cruzavam, o que deixa a oradora 

orgulhosa, assim como a aceitação da vacina e das medidas de contenção por 

parte da população portuguesa, que Cecília acredita ser também resultado 

da educação em Portugal.  

Durante o primeiro confinamento, Margarida Saramago, uma postdoc no 

laboratório de Cecília Arraiano, ligou-lhe e sugere fazer pesquisa do vírus, 

indo buscar financiamento a outro projeto e purificando as ribonucleases do 

vírus. De seguida, procuram em bases de dados nacionais como podiam blo-

quear estas ribonucleases e encomendam diversos compostos para começar a 

testar mutações em aminoácidos com o objetivo de encontrar os locais mais 

sensíveis do vírus. Colaborando com o Laboratório de Referência de Saúde 

Animal, liderado pelo prof Miguel Fevereiro, que estudou na Universidade 

de Cornell, nos EUA, mediram o metabolismo da ATP, quantificando não 

só as células mortas, mas também as células doentes. Colaboraram também 

com o Cláudio Soares e avançaram para a publicação de um artigo, que pos-

teriormente teve muito sucesso, sobre o funcionamento e as mutações das 

ribonucleases virais, mas sem referir a descoberta que já tinham feito sobre 

os inibidores. Mais tarde, conseguiram finalmente fazer as três patentes de 

vacinas que agora possuem para ajudar a tratar as pessoas. As vacinas dão-

-nos mais armas para combater o inimigo, atacando o coração do vírus, não 
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aquilo que varia nas mutações, mas aquilo que se mantém de umas variantes 

para as outras. Porém, é importante registar que o financiamento da FCT 

para tudo isto foi nulo. A aluna que impulsionou tudo isto é uma postdoc e, 

se agora não ganhar o SEC, fica sem financiamento. O Plano de Recuperação 

e Resiliência português, em 300 páginas, apenas refere três vezes a palavra 

ciência e, portanto, o financiamento e reconhecimento dado à ciência conti-

nua a deixar muito a desejar. 

Estes postdoc que deram o “corpo ao manifesto” pela ciência durante a pan-

demia, vão agora ficar desempregados por falta de financiamento.  

A oradora refere também o caso particular da húngara Katalina Karikó, que 

foi quem fez a primeira vacina de RNA, e que esteve anos a investigar as mu-

tações do vírus que originou a COVID19 e a querer fazer vacinas e ninguém a 

quis financiar. Portanto, é de extrema importância prever e semear a ciência, 

caso contrário nunca vamos conseguir nada no futuro. 

  

b. Os cientistas e os laboratórios no combate ao vírus

Eduardo Moreno começa por contar a sua experiência na Fundação Champa-

limaud durante a pandemia, salientando a admiração que sente por todos os 

jovens e estudantes que se ofereceram para trabalhar, embora nunca o tivessem 

feito antes ou pelo menos nunca na área da virologia. Havendo técnicas co-

muns, estes cientistas adaptaram as suas skills e conhecimentos à necessidade 

do momento. Na Fundação Champalimaud existem dois edifícios, um edifício 

de investigação e um hospital oncológico mesmo ao lado. Com o surgimento 

da Covid-19 estes doentes estavam em maior risco, como sabemos, visto que, 

devido ao tratamento do cancro, o seu sistema imunitário não funciona tão 

eficazmente. Era necessário continuar a tratá-los, mesmo que em confinamen-
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to, e por isso era muito importante criar uma bolha sem vírus. Este edifício foi, 

assim, um dos primeiros a testar em massa para a Covid-19.  

Segundo Eduardo Moreno, o que mais gostou e o orgulhou em ser cientista 

durante esta pandemia, foi a forma como cientistas e laboratórios se uniram no 

combate ao vírus, cada um com os seus próprios conhecimentos e expertises. 

Eduardo, por exemplo, estava a trabalhar em marcadores do envelhecimento 

e do estado de saúde à medida que envelhecíamos, e aproveitou para usar essa 

pesquisa na procura da desmistificação do mistério das pessoas assintomáticas. 

Enquanto algumas pessoas morriam, outras nem sabiam que tinham COVID10 

e, entre estes dois polos, entre o nada e a morte, existiam todo o tipo de situa-

ções. Portanto, ao estudar os marcadores de saúde celular, que sabiam estarem 

correlacionados com a idade, perceberam que havia também muita dispersão, 

devido ao estilo de vida de cada individuo ou à existência de outras doenças 

como diabetes ou obesidade, que elevavam os níveis das proteínas flower luz. 

Adaptando esta descoberta, podemos usar este marcador para explicar porque 

é que algumas pessoas, que até eram mais velhas, eram assintomáticas e outras, 

mais jovens, morriam, ainda que a tendência fosse o oposto. Este marcador 

prevê o risco de cada indivíduo de morrer com COVID, ou seja, se os seus níveis 

flower luz forem mais elevados, é mais provável que morra, e vice-versa.  

Em suma, na ciência pode-se trabalhar em áreas e estudos muito diferentes, 

mas há sempre coisas que podem ser usadas e adaptadas para uma pesquisa al-

ternativa e que, em cooperação com outras áreas e outras descobertas, podem 

levar à solução do problema ou, pelo menos, colocar-nos mais próximos dela. 

  

c. O clima

Helena Freitas revelou um pouco da sua participação na Missão para a Adap-

tação Climática e a Transformação Social que começou em agosto de 2019 
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em Bruxelas. É muito curioso como a pandemia representou um momento 

marcante enquanto programação do que pode ser a definição científica de 

longo prazo e neste caso no espaço europeu, para a área da oradora. Pegando 

mais nas áreas da biodiversidade e funcionamento de ecossistemas, já há algu-

mas décadas que se fala insistentemente na degradação do ecossistema e como 

isso levaria inevitavelmente a este tipo de situações [pandemia] com maior 

frequência. Um dado adquirido para estes cientistas, mas que era difícil trazer 

para a discussão publica, porque no geral não é fácil para o público compreen-

der como a degradação de uma floresta tropical em Africa vai ter implicações 

no mundo inteiro.  

A oradora contou que, nas suas primeiras visitas ao Parque Nacional da Go-

rongosa, em Moçambique, há cerca de 10 anos, acompanhou uma jovem bió-

loga norte-americana em doutoramento que ia identificar morcegos e os vírus 

neles presentes. Helena Freitas só aguentou cerca de 5 minutos dentro da ca-

verna pestilenta, mas a jovem esteve lá  duas horas, sem que o mundo fizesse 

a menor ideia do seu esforço na recolha destas informações epidemiológicas. 

Um episódio que marcou tremendamente a oradora, face à falta de reconheci-

mento que esta cientista iria ter pelo seu trabalho ativo na procura de soluções 

para problemas que afetam, afetaram e a afetarão a humanidade, sendo esse o 

grande compromisso da ciência.  

Na mesma linha de pensamento, em 2019, em Bruxelas, a grande preocupação 

que prevalecia era o fenómeno Greta Thunberg, isto é, a discussão e a pressão 

que havia na rua e o que tinham de ser capazes de construir era uma missão 

que respondesse a isso e às pessoas. O foco era encontrar um processo que 

tratasse a comunicação com a sociedade, quase como que uma procura por 

embaixadores para criar a perceção de urgência da emergência climática. Três 

meses depois e começam, coletivamente, a perceber que tem mesmo de criar 



Sessões Paralelas
O que aprendemos na Ciência e Tecnologia?  

109

uma grande iniciativa global à volta da saúde e da prevenção, com mecanis-

mos mais ativos para responder ao desafio da COVID. Simultaneamente, a 

oradora defende que devemos é olhar para as florestas, ecossistemas, fron-

teiras planetárias e propor ações de longo prazo que nos permitam restaurar 

as relações de harmonia entre as pessoas, a atividade humana, o modelo de 

desenvolvimento e a natureza, e que sem isto, os esforços de comunicação 

com a sociedade não bastarão. Porém, a discussão girava em torno de como 

abordar a saúde publica de forma organizada, global e estruturada e não 

havia espaço para esta construção de saúde planetária global. Até que, em 

meados de 2020, começa a surgir espaço porque se começa a perceber que a 

origem destes desequilíbrios é muito mais profunda e que, se não consegui-

rem abordar a questão planetária, não vão resolver os problemas da saúde. 

A narrativa fortíssima da saúde planetária global começa então aqui, com 

a consciência de que o bem-estar do planeta é o nosso bem-estar. A agen-

da da floresta e da biodiversidade é finalmente trazida para a conversa. A 

pandemia deu, portanto, espaço de manobra ao acordo ecológico europeu, 

exatamente porque nos coloca perante a nossa vulnerabilidade e condição 

biológica, na relação com as outras formas de vida, com o nosso espaço e en-

quanto comunidade global e, nesse sentido, foi um momento precioso para 

a mudança e para olharmos de forma mais sistémica para os problemas. A 

pandemia abriu novas portas e criou uma oportunidade de nos percebermos 

de outra forma e de percebermos a nossa melhor posição face ao planeta e 

às outras formas de vida. 

  

d. Colaborações em Lisboa

Mónica Bettencourt-Dias propôs-se a falar sobre o que foi a pandemia para o 

IGC, no contexto de Lisboa e respetivas colaborações, no contexto da ciência 

em geral e, por fim, no contexto de pensar o futuro.  
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Logo no início de março de 2020, com o fundo de emergência da Fundação 

Gulbenkian, o IGC criou uma task force, na qual todos os cientistas se queriam 

envolver e ajudar como fosse necessário. As colaborações internas acabaram 

por ter consequências externas, visto ser preciso monitorar que quem trabalha-

va não estava contaminado, desenvolvendo então um teste de saliva. Este teste 

passou a ser usado também para testar crianças de forma mais fácil, evitando 

a zaragatoa. A oradora salienta que, desde o início, sentiu uma grande mobi-

lização para coordenar a situação, face à falta de hábito em coordenar o que 

quer que seja a esta escala. Ressalva também que a ciência deve estar perto da 

decisão política, tal como aconteceu durante esta crise pandémica. É importante 

perceber e valorizar aquilo que os cientistas podem fazer para ajudar na política 

e na saúde e isso deve manter-se pós pandemia. O interesse desta oradora pela 

comunicação da ciência advém da crença de que a ciência deve estar no centro 

da sociedade, e que não podemos ter uma sociedade desinformada, como acon-

tecia antes da pandemia. Esta proximidade como nunca de todos (hospitais, ins-

titutos, autarquias, etc.) é indispensável e é importante perceber como podemos 

levar isto para o futuro e assim, numa próxima situação, sermos capazes de agir 

imediatamente e de forma mais informada e estruturada

Baseando-se num teste anteriormente produzido nos EUA, e através da cola-

boração de diversas entidades, em menos de um mês foi possível desenvolver o 

teste sorológico para responder à questão dos assintomáticos que poderiam já 

ter tido o vírus. Entretanto, já foram feitos mais de 60 mil testes e já surgiram 

mais de 15 publicações científicas das várias instituições envolvidas. O teste 

foi posto a disposição da comunidade e licenciado à empresa MediFar. Um 

exemplo excelente daquilo que as instituições de ciência conseguem fazer em 

conjunto. Ainda no contexto da colaboração institucional, a Fundação Cham-

palimaud trabalhou com o Centro de Ciência Viva e com outras instituições de 

Portugal para fazer a divulgação da vacinação e da sua respetiva importância. 
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Havendo muito informação a ser produzida e ninguém para a descodificar ao 

público geral, a CoLife propôs-se a fazê-lo. Isto leva-nos à questão da ciência 

aberta e da comunicação global, dois pontos tão relevantes e que justificam 

ainda mais a importância do financiamento da ciência, para uma ciência aces-

sível a todos e não apenas àqueles que a podem pagar.  

O MedArchive cresceu exponencialmente porque toda a gente se dispôs mos-

trar o que estava a investigar e, ao partilhar, permitiu que outros colegas pos-

sam trabalhar sobre o mesmo assunto e avançar mais rapidamente e mais 

eficazmente. Do ponto de vista da colaboração, com a pandemia, a ciência 

passou a ser muito mais global e a oradora acredita que, mudado este para-

digma, a forma de se fazer ciência não irá voltar atrás. As reuniões que tinha 

apenas com o seu laboratório, passaram a poder ser muito mais globais e 

abrangentes. Do ponto de vista da globalização da ciência foi uma alteração 

de paradigma muito importante, até do ponto de vistas da sustentabilidade, 

evitando assim viagens, agora desnecessárias. 

Sumarizando, esta centralidade da ciência através de colaboração entre em-

presas, universidades, autarquias e todas as instituições de ciência, trouxe 

uma aprendizagem muito importante relativamente à flexibilidade e plasti-

cibilidade dos cientistas na adaptação às necessidades e o financiamento na 

ciência é muito importante para que estes tenham os recursos necessários 

que lhes permitam fazer tudo isto. Ainda há muitos obstáculos face a novos 

métodos de diagnostico, por exemplo, e é importante não limitar o cientista, 

mas sim impulsioná-lo. A questão da vacinação levanta uma questão impor-

tantíssima do envolvimento da sociedade na ciência e do desenvolvimento 

do espírito critico, o que nos prepara a nos e as gerações vindouras muito 

melhor para o futuro. 
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Fernanda Rollo terminou a sessão sublinhado a importância da perceção de 

que sem colaboração dificilmente teríamos superado este problema. Sugeriu a 

implementação de um desenho de dinâmicas colaborativas persistentes, susci-

tando os poderes públicos e a comunidade académica, fazendo uma reflexão 

de todos estes aspetos positivos que surgiram na superação da COVID e que 

devem ser formalizados e consequentes para o futuro. Do ponto de vista histó-

rico, a sociedade fez isso a seguir à primeira Grande Guerra, sendo esse esforço 

traduzido pela Sociedade das Nações. Salienta ainda a necessidade em haver 

um caminho para uma cidadania ativa, visto não nos bastar fazer ciência e 

criar uma dinâmica de disseminação de conhecimento, mas também trabalhar 

de forma muito mais precoce para prevenir. 

  

ONE PAGE CONCLUSÕES 

  

1. Cooperação com a ciência | Destaca-se, sem dúvida, a importância da 

cooperação entre cientistas e restantes entidades, não só para a superação 

da COVID19, mas também durante o processo de aprendizagem sobre como 

lidar com todos os aspetos inerentes à vida em sociedade, provando que 

quando juntos chegamos mais longe. Do ponto de vista da colaboração, com 

a pandemia, a ciência passou a ser muito mais global e consequentemente 

mais rápida em ser eficaz. 

  

2. Valorização da ciência | Sublinha-se impreterivelmente a necessidade de 

valorização e financiamento da ciência, como ferramenta de prevenção e 

defesa do ser humano, aliados a uma sociedade informada e uma política 

próxima e ativa na comunicação com a população geral, denunciando o caso 

de Margarida Saramago, aluna postdoc que impulsionou a descoberta de 
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três patentes da vacina com Cecília Arraiano e que, posteriormente, vê a sua 

bolsa de estudos em risco por falta de financiamento. 

  

3. Prevenção a par com a ciência | Por fim, a consciência de que o bem-estar 

do planeta é o nosso bem-estar e que, só trabalhando ativamente neste sentido, 

juntamente com o investimento na ciência, se podem evitar futuras pandemias. 

A pandemia deu, portanto, espaço de manobra ao acordo ecológico europeu, 

exatamente porque nos coloca perante a nossa vulnerabilidade e condição 

biológica, na relação com as outras formas de vida, com o nosso espaço e en-

quanto comunidade global e, nesse sentido, foi um momento precioso para a 

mudança e para olharmos de forma mais sistémica para os problemas e, assim, 

agirmos em conformidade. 
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O QUE APRENDEMOS NO SOCIAL? 
Coordenação: Sérgio Cintra (Administrador 
da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa) 

Painel de oradores: 
Marina Mendes (Vereadora Adjunta do Presidente da Câmara 

Municipal de Vila Nova de Gaia para a Educação e para a 

Ação Social, Habitação, Emprego e Coesão) 

Catarina Marcelino (Vice-Presidente do Instituto de Segurança Social) 

Paula Guimarães (Fundadora da Casa-Museu Oliveira Guimarães) 

José Reis (Alto Comissariado para as Migrações) 

Enquadramento 
Nesta sessão procura-se perceber como é que organizações como a Santa Casa 

da Misericórdia, os diversos municípios, os ministérios, entre outros, tiveram 

a capacidade de se reinventarem. Pretendeu-se também analisar o que correu 

bem e aquilo que correu mal, acreditando que esta é a melhor chave para uma 

melhor preparação no futuro. Muitas vezes esquecemo-nos do fator diferencial 

nas organizações que permite a gestão mais eficaz numa situação complexa - a 

colaboração. Durante esta pandemia, sem o envolvimento e a articulação, por 

parte da sociedade civil, das instituições públicas e privadas, e sem a ajuda de 

tantos voluntários, tinha sido difícil, senão impossível, gerir a crise.
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Mote para a discussão 
No campo da ação social, o período extraordinário decorrente do contexto 

pandémico implicou uma rápida alteração das formas organizativas e de 

ação para fazer face a novas necessidades e ao agravamento das vulnerabi-

lidades sociais e económicas já existentes. O moderador sublinhou ser im-

portante termos presente a certeza que a Misericórdia de Lisboa, enquanto 

instituição responsável pela gestão de várias respostas na cidade, teve de se 

reorganizar e adaptar, em vários momentos, antes do anúncio do estado de 

emergência e em todos os dias que se seguiram. Todos os dias foi necessário 

encontrar soluções, que só foram possíveis devido à grande qualidade dos 

profissionais da Misericórdia e a todo o trabalho pioneiro já feito relativa-

mente à governação partilhada. O espírito de comunidade é determinante, e 

não só numa cidade como Lisboa com comunidades tão diferentes. Um dos 

momentos em que a união melhor funcionou, foi quando houve um surto no 

auge da pandemia e a comunidade e todas as suas organizações se envolve-

ram, com a coordenação da segurança da ARS, muito de perto com a Junta 

de Freguesia e a Câmara Municipal, e num fim de semana se conseguiu testar 

toda a população envolvida, que eram mais de 700 pessoas. Há um conjunto 

de momentos em que não estavam preparados, e nesses momentos só com a 

ideia da colaboração e da governação integrada é que conseguiram ultrapas-

sar as dificuldades.  

Não é de estranhar que esta pandemia traga um agravamento das necessidades 

associado com as alterações familiares (tais como demasiadas horas no mesmo 

espaço, ao mesmo tempo) e com o desemprego e respetivas causas. Do con-

junto dos novos desempregados da cidade de Lisboa, cerca de 68% não con-

cluíram nível de escolaridade superior ao da 4ª classe. Todo um outro mundo 

com o qual não estamos habituados a lidar, mas que são determinantes para 

que todas as formas de inclusão na cidade tenham como modelo metodológico 
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de intervenção a ideia da colaboração e de governação integrada, porque só 

assim conseguiremos ter com quem partilhar parte do problema e as situações 

mais frágeis da sociedade não são resolvidas por apenas uma entidade, isto é, 

a partilha do problema constitui parte da solução.  

De seguida, o moderador apresentou seis matérias que a Misericórdia apren-

deu que teria de alterar, graças à pandemia, ou seja, seis mudanças organiza-

cionais que tiveram de fazer. São as seguintes: 

1. Intervenção à distância; 

2. Intervenção em situações de crise com equipas especializadas; 

3. Teletrabalho quando possível; 

4. Melhor articulação entre serviços e parceiros; 

5. Centralização nos utentes; 

6. Desburocratização e facilitação dos processos. 

Ao nível da inovação conquistada durante este período, esta pode ter sido 

espontânea ou criada pela necessidade de união na procura de uma resposta.  

De seguida, Sérgio Cintra ressalvou o esforço que a rede social de Lisboa fez 

para conjugar as respostas. Foram mais de 500 organizações que partilharam, 

de forma lúcida, as deficiências de cada organização para que se pudessem 

complementar umas às outras. Se não fosse a capacidade única de partilha que 

as pessoas revelaram, teria sido muito mais difícil enfrentar esta crise.  

Deu-nos nota também do facto de parte significativa dos idosos da Miseri-

córdia não terem segurança absoluta para saírem de casa. A determinado 

momento, percebeu-se que o isolamento estava a provocar um conjunto de 

fragilidades nas pessoas que era necessário colmatar. Dentro de diversas so-

luções que foram conseguindo estruturar com as freguesias das freguesias 
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de Lisboa, foi realizado um conjunto grande de atividades como concertos à 

janela, por exemplo, de forma a promover o afeto e o convívio que, de outra 

forma, não seria possível. 

Simultaneamente, referiu a importância da Misericórdia relativamente às casas 

de acolhimento. Com cerca de 500 crianças e jovens ao seu cargo, sofreram o 

mesmo problema que relatou anteriormente, quando começaram a verificar que 

tanto colaboradores como jovens nas casas de acolhimento começaram a ficar 

positivos. Decidiram então conversar com os tribunais e com as comissões de 

proteção de crianças e jovens e todos aqueles cuidadores que tinham condições 

para, na sua própria casa, temporariamente, poderem acolher as crianças que 

deviam estar a tratar no equipamento na casa de acolhimento. Uma medida 

aprovada pelo Estado Português, e que é de louvar, na certificação de que a 

criança tinha e mantinha uma relação de confiança e afeto com o seu cuidador.  

As aprendizagens alcançadas devem ser debatidas e consolidadas no senti-

do de preparar as pessoas e as organizações para novas crises. As respostas 

colaborativas que emergiram ou se consolidaram neste período, devem ser 

identificadas como práticas bem-sucedidas e promissoras de serem mantidas 

no futuro, na gestão de sociedades cada vez mais complexas.  

 

Resumo do painel 
PERGUNTAS DIRECIONADAS AOS ORADORES 

_______

Sérgio Cintra (direcionado a Marina Mendes): 

O que é que em Gaia se aprendeu ao nível da gestão das respostas 

sociais e como é que a autarquia de Gaia se reorganizou, face 

à distância administrativa daquilo que é o território do concelho? 
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Segundo Marina Mendes, Vila de Nova de Gaia, tal como o resto do mundo, 

teve impactos significativos com esta pandemia sobre os seus cerca de 305 mil 

habitantes, dos quais 36 mil alunos e 52 mil idosos. Foi um tempo de emer-

gências e divergências em que as instituições foram confrontadas diariamente 

com novos desafios. Os verdadeiros efeitos desta pandemia ainda estão por 

apurar, mas espera-se que a nossa memória coletiva não nos deixe esquecer e 

nos permita mudar muitas coisas na nossa vida, nos nossos comportamentos 

e na nossa intervenção social. Infelizmente já começamos a perceber que já 

desaprendemos algumas coisas que aprendemos com a pandemia, mas outras 

aprendizagens certamente serão guardadas. Como nenhum outro momento, 

esta pandemia reforçou os nossos laços, sejam eles familiares, institucionais 

ou pessoais e trouxe à tona o que de melhor existe no ser humano, isto é, a sua 

adaptabilidade, solidariedade e força.  

A Câmara de Gaia teve de se reorganizar e, se dúvidas havia de que o poder 

local chega mais rápido e de forma mais eficiente às necessidades das pessoas 

do que a administração central, essas dúvidas foram dissipadas. É necessário 

que exista uma articulação próxima, mas as autarquias têm formas de reação 

mais rápidas e Gaia assim fez, pensando em todas as crianças que iriam ficar 

sem a sua principal refeição, aquela que era feita na escola. Desde um primeiro 

momento, as associações de pais disponibilizaram-se para apoiar as escolas a 

providenciar as refeições às crianças necessitadas. Em conjunto com as 15 Jun-

tas de Freguesia, os principais parceiros da Câmara Municipal de Gaia, foram 

então sinalizadas as famílias e distribuídas as refeições necessárias. Este mo-

mento contou também com a mobilização da Sociedade Civil que disponibili-

zou de mais de 500 pessoas com diferentes formações e aproveitando as pes-

soas da área da Psicologia, criou-se uma linha de apoio que foi absolutamente 

determinante, não são na prestação do apoio que a situação requeria, como 

também na identificação de algumas situações mais isoladas preocupantes.  
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Foram também criados call centers com voluntários para contactar todos os 

Gaienses, ou pelo menos a grande maioria, e informados sobre todos os servi-

ços à disposição. A Câmara Municipal disponibilizou também os equipamen-

tos municipais para a realização dos testes e deslocação dos profissionais de 

saúde, contratou uma equipa de enfermeiros e começou, desde logo, a testar 

todos os lares residenciais (de idosos, de infância e juventude e de pessoas com 

necessidades especiais), financiando todo o processo, e converteu o hostel de 

Gaia em edifício de apoio ao hospital. Na educação, adquiriram equipamen-

to informático para os alunos identificados pelas escolas como necessitados. 

Pensando nos mais velhos, realizou-se uma parceria com a Rádio Festival e 

um programa dedicado aos idosos e àquilo que estes tinham para partilhar, 

assim como para lhes passar informação pertinente, sendo que também se 

realizou uma distribuição enorme de rádios a pilhas entre os idosos. Foram-se, 

portanto, adaptando àquilo que sentiam que a população necessitava ou que 

os parceiros comunicavam como sendo necessário.  

Estes são apenas alguns dos exemplos que revelam a prática colaborativa da 

autarquia com os seus parceiros sociais. Nada foi feito sozinho e esta aproxi-

mação foi extremamente importante.  

 

_______

Sérgio Cintra (direcionado a Catarina Marcelino): Quais é que 

foram os maiores constrangimentos e aprendizagens na resposta 

à população e às comunidades que integram as pessoas mais vulneráveis? 

A oradora começou por ressalvar que a questão da colaboração e da governa-

ção integrada sempre fez sentido, mas depois de vivermos esta situação, ainda 

mais e finalmente percebemos a visão que o GOVINT sempre teve relativa-

mente a esta matéria. Esta talvez tenha sido a experiência mais fantástica da 
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vida da oradora, pois considera que, enquanto país, Portugal teve uma capa-

cidade incrível de atuar num momento tão difícil, respondendo às pessoas, 

dando o exemplo de diversos municípios que de acordo com a sua experiência 

e a sua realidade, souberam adaptar-se àquele momento. Portugal foi um país 

extremamente bem-sucedido neste combate, na área social e podemos usar o 

exemplo dos idosos como demonstração central da nossa capacidade de evi-

tar o que aconteceu em Espanha, em Itália e noutros países de haver pessoas 

idosas mortas e pessoas vivas em condições péssimas dentro das instituições. 

Nem tudo correu de forma perfeita, mas na generalidade tivemos uma respos-

ta extraordinária em Portugal, que se deveu ao nosso modelo de cooperação. 

A Segurança Social, a Santa Casa da Misericórdia e o setor social, incluindo 

todas as instituições sociais neste termo, tiveram de facto uma capacidade de 

intervenção extraordinária, que se deveu a muitos anos de trabalho na coo-

peração. Também as redes sociais permitiram a rentabilização de recursos na 

comunidade e de articulação na governação integrada do território, algo que 

já era possível, mas cujo uso foi impulsionado pela pandemia. 

 

Catarina Marcelino considerou também que outra área que evoluiu extraordi-

nariamente foi a da relação da área social com a área da saúde e com a proteção 

civil. O trabalho que foi feito ao nível das comissões de proteção civil do país, em 

articulação com todas as outras entidades e municípios, foi extremamente impor-

tante e deve ser levado para o futuro enquanto referência do que deve ser feito 

a seguir. A deteção de lares ilegais é um excelente exemplo do trabalho que foi 

desenvolvido. Contudo, é importante salientar que esta articulação e trabalho em 

conjunto, também trouxe uma série de desafios estruturais que agora precisam 

de ser resolvidos. O programa de recuperação e resiliência nasce exatamente para 

apoiar, desenvolver e construir respostas a estes desafios estruturais que nos per-

mitam estar preparados para fazer melhor face às dificuldades que possam surgir 

no futuro. É por isso importante juntar estas dimensões – aquilo que consegui-
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mos fazer e queremos levar para o futuro e aquilo que aprendemos que temos de 

melhorar enquanto estruturas – para conseguirmos capacitar-nos enquanto setor 

social em Portugal, mantendo o nível de articulação conseguido durante a crise 

pandémica, para podermos continuar a enfrentar os problemas que ainda temos 

(como a questão dos refugiados) e os problemas que irão emergir.  

 

_______

Sérgio Cintra (direcionado a Paula Guimarães): O que é que aprendemos 

no que respeita à dinâmica compassiva das comunidades e aquilo que foi, 

para si, o maior obstáculo a ultrapassar nesta crise pandémica? 

Respondendo ao desafio do moderador, Paula Guimarães referiu que o que de 

mais importante aprendeu com a pandemia é que nós temos de ser os primeiros a 

dar o salto e a tomar a iniciativa. Daí surgiu o seu mais recente projeto, uma casa-

-museu no concelho de Penela, um dos mais pequenos do país, aquilo que consi-

dera ser o seu contributo na luta contra o despovoamento, sem apoio público. A 

oradora ressalva que algo que relembramos com a crise da COVID19 é que todos 

podemos ser atores e protagonistas e não podemos esperar que o setor público, 

ainda que fundamental, faça tudo. Todos nós, enquanto empreendedores e cida-

dãos, temos um contributo a dar. A pandemia veio lembrar-nos disso e mostrar-

-nos que até enquanto vizinhos, familiares ou amigos, tínhamos um contributo a 

dar na luta contra um problema comum. Temos necessariamente de evoluir para 

uma sociedade onde todos somos atores sociais, sem alibis e desculpas para não 

ser ativos. Cada um de nós é fundamental na construção da profunda mudan-

ça. Esta noção de que podemos contagiar positivamente quem está próximo e 

transformar um projeto pessoal num projeto coletivo, tal como aconteceu com o 

projeto de Paula, é colaboração e governação integrada. A este propósito surgem 

outras aprendizagens que podem ser feitas, tais como a necessidade de revermos 

os modelos de governo das organizações sociais. Precisamos de instituições que 
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valorizem cada vez mais a opinião não só dos seus trabalhadores, mas também 

dos seus beneficiários, estes têm de ser parte ativa na definição do plano de ação. 

 

Outra questão relevante é a intervenção centrada nas pessoas, se alguma coisa 

saiu da pandemia, segundo a oradora, foi esta necessidade de compreender 

que os destinatários da intervenção no social são o que é mais importante. 

Sendo assim, a pandemia ensinou-nos muitas coisas, mas também trouxe ao 

de cima muitas ineficiências, designadamente neste capítulo na obtenção do 

consentimento informado dos clientes das instituições para a intervenção de 

saúde, na forma como as altas são preparadas sem o envolvimento dos pró-

prios e, portanto, durante esta crise veio ao de cima alguma da legislação 

mais relevante do direito em Portugal para a defesa dos direitos das pessoas 

mais vulneráveis. Surgiu por exemplo o estatuto do cuidador informal e a lei 

da proteção dos direitos das pessoas em situação de doença e fim de vida. Ao 

mesmo tempo que estávamos em confinamento, os direitos das pessoas ganha-

vam uma dimensão e uma relevância como nunca visto. Devemos aprender 

com isto e ao aprender, alterar profundamente os processos de funcionamento 

e de valorização dos direitos dos beneficiários destas organizações.  

Por último, a questão do voluntariado, houve instituições que descobriram a 

importância do voluntario apenas durante a crise pandémica. Uma aprendi-

zagem que não podemos esquecer nem deixar desaparecer. Porque os volun-

tários são embaixadores, juízo critico independente e uma mais-valia e um 

complemento da intervenção dos profissionais. É importante valorizá-los, en-

quadrá-los, formá-los e dignificá-los para que eles sejam sempre, com ou sem 

pandemia, valor acrescentado no funcionamento e intervenção social. No fim 

de todo este processo aquilo que aprendemos é que não podemos ignorar as 

pessoas, elas são o mais importante no social. 

_______
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Sérgio Cintra (direcionado a José Reis):  Qual foi a vossa maior 

dificuldade sobre todo o conjunto de cidadãos que procura 

Portugal como destino para a sua proteção e dos seus direitos? 

José Reis considera que, mais do que grave, a nível social a crise pandémica 

foi um momento importante, uma oportunidade para trazer ao de cima aquilo 

que já sabíamos, mas não queríamos ver, como por exemplo a necessidade de 

colaborarmos e trabalharmos em conjunto. Ainda que a sua experiência no 

Alto Comissariado para as Migrações fosse curta, aquando do início do esta-

do de emergência, José Reis usou de toda a sua experiência anterior, pessoal 

e profissional, para enfrentar o desafio. Inicialmente, depararam-se com 200 

pessoas a necessitar de ajuda, sendo que a articulação entre os diversos ato-

res (Câmaras Municipais, Santa Casa da Misericórdia, Instituto de Segurança 

Social, Proteção Civil, Associações de Refugiados, académicos que quiseram 

dar o seu contributo) foi fundamental. O ACM funcionou um pouco como 

pivot, tentando agregar as várias valências de cada um, algo que só foi possível 

graças a abertura e disponibilidade de todos na procura das respostas que era 

preciso dar a estas 200 pessoas. Foi fundamental o trabalho das várias equipas 

em ir ter com as pessoas em confinamento, ouvir a frustração delas e tentar 

enquadrá-las e ajudá-las no possível e, sem essa disponibilidade por parte de 

todos estes profissionais, não teria sido possível gerir a crise. Profissionais 

esses que colocaram o sentido de responsabilidade social e dever de ajudar o 

próximo acima da sua segurança pessoal e familiar. 

Em relação à questão dos requerentes de proteção internacional e estatutos 

de refugiado, José considerou que o que de mais importante aprendeu foi o 

quão fundamental é o trabalho de colaboração e o quão longe este nos pode 

levar. Relativamente aos migrantes em sentido lato, aos portugueses ciganos 

e os problemas que ambos têm ao nível do acesso à educação, ao emprego 
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e à saúde em Portugal, esta pandemia veio demonstrar que estes existem de 

forma ainda mais acentuada do que aquilo que anteriormente queríamos ver. 

Trazendo um pouco daquilo que experienciou, José voltou a reforçar que, sem 

o trabalho de articulação entre diversas instituições, não lhe teria sido possí-

vel dar apoio à comunidade, exemplificando com uma situação real em que , 

em articulação com a Câmara Municipal, a Cruz Vermelha e a Proteção Ci-

vil, conseguiu realizar testagens a uma comunidade cigana em Estremoz, num 

bairro muito complicado e degradado. Assim, sublinha a importância do pa-

pel dos mediadores interculturais, na osmose e equilíbrio que deve haver entre 

os vários serviços, não só na descodificação daquilo que para a comunidade 

em questão possa ser inacessível, ajudando assim a abrir portas, mas também 

na desconstrução de crenças e mitos que possam existir relativamente a de-

terminas comunidades, ajudando os profissionais a perceber melhor o outro.  

Por fim, mas não menos importante, refere a importância do programa Esco-

lhas enquanto política pública na área da inclusão social. Este programa con-

seguiu fazer chegar material escolar e condições a crianças sem possibilidades, 

em zonas mais isoladas. Foram os próprios voluntários que se deslocaram à 

zona de habitação destas crianças para ajudar e, portanto, este papel deve ser 

referenciado e valorizado pois foi absolutamente fundamental.  

_______

Sérgio Cintra (direcionado a Marina Mendes):  

O que é que a pandemia traz de relevante para o território de 

Gaia que vai perdurar e que temos de alimentar enquanto decisores? 

Segundo Marina Mendes, a pandemia trouxe, sem dúvida, uma economia 

social forte, a par também de um serviço nacional de saúde forte. Trouxe 

também profissionais de saúde mais preparados para enfrentar desafios e evi-
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denciou que o poder local chega mais rápido do que o poder central, tendo de 

existir uma articulação muito próxima entre ambos. Trouxe o conhecimento 

de que uma boa comunicação, boa articulação, boa coordenação, são absolu-

tamente determinantes para a intervenção, usando o exemplo da vacinação e 

do Almirante Pereira e Melo. Em suma, trouxe reforço das práticas colabora-

tivas, da partilha de recursos e do trabalho em rede.  

_______

Sérgio Cintra (direcionado a Catarina Marcelino):  

As aprendizagens que a Segurança Social retira desta articulação 

e do trabalho conjunto podem-se expressar de que forma para o futuro? 

Catarina Marcelino não hesita em sublinhar a necessidade de descomplicar a 

máquina da Segurança Social. Existem 18 centros distritais a funcionar, para 

além dos serviços centrais em Lisboa, com uma abrangência brutal na área 

social e esta máquina tem de se desburocratizar, um processo que é muito di-

fícil devido à cultura da instituição. As instituições nas suas diferentes culturas 

devem conseguir ceder para dar lugar à cultura dos outros. Por sua vez, o papel 

do Estado é responder e corresponder até onde pode ir, numa lógica daquilo 

que pode dar ao bem comum. A Segurança Social aprendeu que tem de ouvir as 

outras instituições e ceder espaço da sua teimosia para que possamos colaborar 

mais e atingir o objetivo que é corresponder mais as necessidades do cidadão. 

_______ 

Sérgio Cintra (direcionado a Paula Guimarães):  

O que é que eventualmente podemos retirar como maior 

aprendizagem enquanto trabalhadores sociais? 

Segundo Paula Guimarães, a maior aprendizagem que devemos retirar des-

ta crise é a de sermos mais humildes, termos mais respeito pela intervenção 
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e pelo contributo dos outros, não só numa perspetiva disciplinar, mas tam-

bém empática. Aprender a olhar os outros como se fossemos nós. Aprender a 

ter confiança que a colaboração e a governação integrada nos podem ajudar 

muito enquanto trabalhadores sociais, porque é um indutor de transparência. 

Uma verdadeira colaboração e governação integrada impede a corrupção e, 

portanto, protege-nos a todos enquanto trabalhadores sociais de sermos ma-

nipulados em qualquer jogo de influências. Simultaneamente, uma verdadeira 

colaboração e governação integrada é um território de cidadania e democracia 

em que todos valem o mesmo e tem uma voz, qualquer que seja o setor de 

onde venham e o patamar hierárquico em que se encontrem. Por outro lado, 

a colaboração e a governação integrada, são um espaço de aprendizagem per-

manente o que é essencial para um trabalhador essencial fazer sempre melhor 

no seu papel de servir. Resumindo, o que aprendemos com a pandemia é que 

temos de trabalhar todos em conjunto para servir o próximo. 

_______

Sérgio Cintra (direcionado a José Reis): O que é que precisamos 

de fazer para que Odemira seja um exemplo de inclusão? 

José Reis começa por relembrar que já existem algumas boas práticas, tais 

como um Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes e um projeto Esco-

lhas, entre outras iniciativas que juntam os residentes de Odemira e aqueles que 

vão chegando. Aliado a isto, é importante que o processo de aprendizagem de 

português seja o mais célere possível para a integração e inclusão dos migran-

tes. Refere também a importância da formação e a importância de que esta vá 

ao encontro das necessidades de cada zona de forma a conseguir integrar mais 

rapidamente as pessoas, relembrando que o saldo positivo das contribuições 

dos migrantes é de 884 milhões por ano. José identifica e reforça como prin-

cipal problema a questão da habitação, não só em Odemira, mas também em 



Sessões Paralelas
O que aprendemos no Social? 

127

qualquer parte do país, cuja resolução só depende do investimento que pode 

perfeitamente ser racionalizado e simplificado, isto é, se os migrantes trazem 

884 milhões, não devia ser problema investir 100 milhões, por exemplo.  

 

 

ONE PAGE CONCLUSÕES 

1. A partilha do problema enquanto parte da solução | Aprendemos que só 

com a ideia da colaboração e da governação integrada é que nos é possível 

ultrapassar as dificuldades, pois a partilha do problema constitui parte da 

solução. Posto isto, uma verdadeira colaboração e governação integrada impe-

dem a corrupção, sendo também um território de cidadania e democracia em 

que todos valem o mesmo e tem uma voz, qualquer que seja o setor de onde 

venham e o patamar hierárquico em que se encontrem.  

2. A importância do poder local em articulação com as instituições sociais | 

Por sua vez, aprendemos que o poder local chega mais rápido e de forma mais 

eficiente às necessidades das pessoas do que a administração central, mas que 

só com uma articulação entre ambos e com as instituições sociais que conhe-

cem de perto as realidades, é possível servir o próximo adequadamente. 

3. A memória coletiva | Acima de tudo, as aprendizagens alcançadas devem 

ser debatidas e consolidadas no sentido de preparar as pessoas e as organiza-

ções para novas crises, e não deixar cair estes progressos no esquecimento.  

É preciso trabalhar ativamente para a sua preservação na memória coletiva 

das diferentes instituições. 

4. Os desafios estruturais | É necessário alterar profundamente os processos de 

funcionamento e de valorização dos direitos dos beneficiários das organizações 
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sociais, isto é, precisamos de instituições que valorizem cada vez mais a opi-

nião não só dos seus trabalhadores, mas também dos seus beneficiários, que 

tem de ser parte ativa na definição do plano de ação. Por sua vez, a Segurança 

Social percebeu que tem de ouvir as outras instituições e ceder espaço da sua 

teimosia para que possa colaborar mais e atingir objetivos. 

5. Da responsabilidade individual para o coletivo | Temos necessariamente de 

evoluir para uma sociedade onde todos somos atores sociais, sem alibis e descul-

pas para não sermos ativos, fazendo uso do sentido de responsabilidade social e 

dever de ajudar o próximo que nos caracterizou durante esta crise pandémica. 

6. Acesso ao emprego, à educação e à saúde | Com os desafios impostos pela 

COVID19, foi possível perceber que os problemas de acesso ao emprego, edu-

cação e saúde por parte das comunidades mais frágeis existem de forma ainda 

mais acentuada do que aquilo que anteriormente queríamos ver. É, por isso, im-

portante que o processo de aprendizagem do português (no caso dos migrantes) 

seja o mais célere possível. Da mesma forma que é essencial apostar numa for-

mação que vá ao encontro das necessidades de cada zona onde estas comunida-

des se inserem. Contudo, o principal problema é mesmo a questão da habitação, 

que seria facilmente resolvido com algum investimento do Estado. 

7. A importância dos voluntários e dos mediadores interculturais | Esta cri-

se não teria sido possível controlar sem a ajuda de todos os voluntários.  

É, portanto, imperativo que se valorizem mais os voluntários. É importan-

te enquadrá-los, formá-los e dignificá-los para que eles sejam sempre, com 

ou sem pandemia, valor acrescentado no funcionamento e intervenção social.  

Por sua vez, é necessário reconhecer a importância do papel dos mediadores 

interculturais, na osmose e equilíbrio que deve haver entre os vários serviços. 
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O QUE APRENDEMOS NA GESTÃO 
DAS CIDADES/AMBIENTE/TERRITÓRIO?
Coordenação: João Ferrão (Instituto de Ciências 
Sociais da Universidade de Lisboa)  

Painel de oradores: 
Teresa Marat-Mendes (Departamento de Arquitetura e 

Urbanismo e DINÂMIA’CET-IUL) 

Mário Tavares Silva, jurista e Vice-Presidente Recuperar Portugal. 

Ex-membro do Conselho de Prevenção da Corrupção. Associado 

do Observatório de Economia e Gestão de Fraude. 

Hélder Guerreiro (Presidente da Câmara Municipal de Odemira) 

Luísa Schmidt (Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa) 

Enquadramento 
Uma sessão sobre cidades, território e ambiente que procura responder a 

duas questões: “O que aprendemos com a pandemia, enquanto cidadãos, 

famílias, organizações, governo, serviços de administração e universidades?” 

e “O que fazer com aquilo que aprendemos?”. Um debate a partir de duas 

linhas, onde a primeira explora a ideia do período de pandemia enquanto 

período intenso e excessivo, onde as disparidades e tendências se acentuam, 

desenvolvendo-se aspetos disruptivos, positivos e negativos, e uma segunda 

linha, que explora o período de pandemia enquanto laboratório social e  
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período de experimentação permanente no qual tivemos de mudar e apren-

der a um nível aceleradíssimo.  

O período pandémico trouxe para o centro da discussão pública temas até 

então não tão valorizados, tais como as emoções e interações sociais, a vida 

coletiva, a nossa relação com o ambiente, a ideia alargada de saúde e de 

estilos de vida saudáveis e, acima de tudo, como podemos e devemos esta-

belecer relações de co-vitalidade em que estas várias dimensões se articulam 

de forma saudável. O objetivo é, nas palavras de João Ferrão, pensarmos o 

futuro a partir da atualidade, de forma a ser possível construir-se uma agen-

da transformadora e de mudança, orientada para o cuidado e o apoio, neste 

período pós-pandémico. 

 

Mote para a discussão 
O contexto pandémico foi um laboratório social único, para o mal e para o 

bem, pelo confronto de realidades que provocou, de um dia para o outro. Um 

contexto de enorme urgência que obrigou à procura de respostas e à colabo-

ração para chegar às mesmas. Esta premissa é o ponto de partida desta sessão 

que foi dividida em dois momentos. Num primeiro momento debate-se quais 

foram as aprendizagens que a pandemia trouxe e, num segundo momento, 

discute-se o que fazer com aquilo que aprendemos. 

A intervenção dos oradores foi realizada por uma ordem pré-definida pelo 

coordenador do debate pois, sendo a sessão sobre gestão de cidades, territó-

rio e ambiente, o leque de temas é extremamente vasto. Assim sendo, Car-

los Liz incidiu a sua intervenção na ótica da casa-bairro-cidade. Em seguida, 

Teresa Marat-Mendes centrou a sua ótica nas cidades. Mário Tavares Silva, 

face as funções que desempenha, olhou para o conjunto do país. Por sua vez,  
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Hélder Guerreiro abordou o território com uma dupla ótica de sul para norte.  

E, finalmente, Luísa Schmidt traz para a conversa o ambiente e a casa-planeta.  

 

Resumo do painel 
a. O que aprendemos com a pandemia

Carlos Liz, enquanto especialista de estudos de opinião, usa as respostas a 

diversas sondagens realizadas durante a pandemia para responder à questão 

de João Ferrão, sintetizando o que é que em diferentes momentos foi sentido 

pelos portugueses. Nestas sondagens, os portugueses dizem sentir-se pertur-

bados, antes de mais, dividindo-se entre uma postura de pessimismo e de oti-

mismo. Por outro lado, refere um estudo promovido pela fundação Francisco 

Manuel dos Santos que demonstra um 50% de descida na percentagem de 

portugueses que consideram viver uma vida idealizada. Um dado muito im-

portante para o debate é que 84% dos entrevistados diz estar de acordo com 

a ideia de que este foi um tempo de aprendizagem.  

O tema concreto posto em consideração tem a ver com uma sequência de 

escalas em termos de análise de território que parece muito pacífica, mas que 

na verdade não o é. Não só a perturbação pandémica, mas outros fatores de 

ordem cultural profunda, fazem com que a relação das pessoas com a casa 

não se prolongue de maneira pacífica para o bairro e do bairro para a cidade. 

Segundo o orador, existem palavras-chave e pontos relevantes específicos para 

cada uma destas escalas. 

Para a escala da casa, atribui a palavra “Eu”, isto porque a pandemia trouxe 

uma forte e inesperada revelação dos Eus e, sobretudo, um Eu altamente ex-

posto a múltiplos papéis pessoais, profissionais e sociais. Toda a logística do-

méstica e noção de espaço-tempo foi desformada pelo confinamento e, aliado  
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à própria incorporação da pandemia, remeteram para que a aplicação das 

poupanças familiares passar a ter como objetivo uma casa maior. 

Do ponto de vista do bairro, a palavra “Nós” ganha destaque. Nós enquanto 

plural do pronome pessoal, mas de uma forma não propriamente idílica ou 

triunfante. Contrariamente aquilo que possamos pensar, a ideia das vizinhan-

ças amorosas e simpáticas é mais bem-intencionada do que efetivamente real. 

Outros pontos importantes de referir são a economia local, que representa no-

vas relações entre fornecedor e cliente e mecanismos de fidelização e, depois, a 

valorização dos espaços públicos de proximidade.  

No que diz respeito à cidade, a palavra-chave seria “Eles”, dando aqui um 

salto qualitativo para o domínio do poder distante do Eu, um tema pré pan-

démico, que simplesmente se tornou multidimensional e exacerbado com a 

COVID19. A experiência visual e sensorial de ver uma cidade desnudada traz 

para a cidade uma dimensão muito estranha e difícil de gerir, que fica na 

memória. Toda a vibração urbana foi subitamente paralisada, o que gerou 

grandes perturbações. Isto leva-nos até ao tema difuso da insegurança pública, 

porque cidades desertas remetem para a ideia de desconhecido e insegurança. 

E, por fim, a questão do poder político, não no sentido da qualidade das suas 

decisões, mas na ideia da participação que não consta de todo nos resultados 

das diversas sondagens, isto é, o cidadão comum sente ainda maior distância 

para com o poder político. 

 

Por sua vez, para Teresa Marat-Mendes, enquanto arquiteta e urbanista, o 

seu interesse tem sido estudar a cidade e perceber como é que nós, enquanto 

agente possíveis desta mudança, podemos contribuir para uma melhor cidade 

que sobretudo alimente e ofereça melhor qualidade de vida aos seus habitan-

tes. Posto isto, um dos grandes temas tem sido o sistema alimentar que está 
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diretamente relacionado com a sobrevivência. No que diz respeito a isto, uma 

das lições que podem ser retiradas da pandemia, foi o papel estratégico das 

instituições governamentais. De facto, se não tivesse havido um papel forte 

desde o início, poderíamos ter corrido o risco de falência de sistema alimen-

tar muito grave nos grandes centros urbanos. O facto de as instituições ali-

mentares terem assegurado a disponibilidade dos bens alimentares durante 

os tempos de confinamento, foi central. Porém, isso não resolve tudo, pois o 

que gere o funcionamento dum sistema alimentar num espaço tem a ver com 

diversas coisas, não só com a comida, mas também com o espaço onde é culti-

vado, com os agentes que o recolhem, transformam e vendem e, depois, como 

é que os produtos não digeridos são devolvidos ao sistema natural. Aquilo 

que se percebeu, no que diz respeito ao sistema alimentar, é que este tem de 

ser repensado porque, sem o apoio forte por parte das forças governamentais 

durante a pandemia no acesso a supermercados e bens essenciais, muita gente 

nos grandes centros urbanos tinha-se visto em risco de falência do sistema 

alimentar. Isto acontece porque nas zonas metropolitanas as pessoas ficaram 

isoladas, sem acesso a transportes, longe de qualquer espaço de produção de 

produto. É, por isso, importante gerir melhor o nosso território neste sentido. 

Há um valor de produção que o território também encerra, quer seja no que 

diz respeito à renovação da qualidade do ar, à renovação dos alimentos e da 

matéria orgânica, ou outros. Assim, o território deve ser encarado como um 

instrumento útil para a renovação ecológica do nosso sistema urbano. Isto tem 

sido esquecido, mas que a pandemia veio relembrar.  

Para complementar, a pandemia mostrou também que o sistema alimentar se 

cruza com outros sistemas que operam também na cidade e no território que o 

envolve. O sistema habitacional, o sistema da mobilidade e o sistema alimen-

tar não vivem desconectados e não podem, portanto, ser pensados em termos 

de planeamento como sistemas autónomos e isolados.  
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Por último, mas não menos importante, a transição para a sustentabilidade 

já está a decorrer, contudo corremos o risco de assistir a diferentes destinos, 

dependendo daquilo que vier a ser o grau de envolvimento das instituições na 

atuação desta transição. Nomeadamente, esta transição pode pôr em risco os 

que são mais débeis e que têm menos acesso aos recursos. Qualquer renovação 

do sistema urbano tem de olhar no que diz respeito a esta ética social de uma 

forma muito interligada com as questões ecológicas. Uma transição ecológica 

não pode apenas servir através da introdução do automóvel elétrico que ape-

nas será acessível a alguns. Aqueles que não podem terão de ser apoiados com 

equipamentos e instrumentos pensados à mesma escala. 

Para concluir, chamar a atenção desta importância estratégica de equacionar 

os vários sistemas que operam no meio urbano. Sem esta interligação não há 

qualquer socio ecologia que funcione numa transição para a sustentabilidade 

de uma forma desejável.  

 

Hélder Guerreiro dividiu a sua contribuição, relativamente ao que conside-

ra que aprendemos durante a pandemia, numa experiência cruzada entre a 

gestão ao nível da estrutura de missão do Alentejo 2020 e como autarca em 

Odemira. O orador considera então que aprendemos que somos excelentes 

nos processos de emergência e que nesses casos somos obrigados a colaborar 

de forma intensa para resolver problemas. Dá como exemplo a implementação 

do teletrabalho na CCDR no espaço de dois dias, que inesperadamente resul-

tou num nível de eficiência maior por parte das equipas. Portanto, a maior 

aprendizagem é que temos mesmo de sair da teoria de que temos de colaborar 

e passar à prática para estruturarmos, de facto, mecanismos de governança 

para resolvermos problemas em permanência. Em suma, pensar em colaborar 

sem pandemia e, a partir da estrutura local, organizar modelos de governança 

em que as pessoas estão habituadas a trabalhar em conjunto permanentemente 
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e resolvendo problemas. Isto é igualmente importante no sentido de mudança 

da política publicamente verticalizada das instituições.  

Em segundo lugar, aprendemos que temos uma forte capacidade de adaptação 

e o que isso quer dizer é também que podemos muito facilmente voltar à nossa 

realidade anterior, em que esquecemos os ensinamentos da pandemia. De re-

pente, já estamos todos com pressa de voltar à normalidade e ao presencial. É 

importante que não esqueçamos determinados ensinamentos e a liberdade no 

trabalho é um desses ensinamentos. É necessário dar liberdade às pessoas nas 

funções que têm no trabalho e na relação deste com a família.  

Ainda segundo Hélder Guerreiro, aprendemos também que existem desigual-

dades absolutamente brutais por falta de colaboração, exemplificando com 

necessidades que sentiu em Odemira. Em primeiro lugar, as diferenças brutais 

no acesso de alguns e muitos alunos à escola online, seja por falta de rede, de 

contexto familiar ou outros motivos. Só de forma colaborativa e com crité-

rio se pode fazer face a esta questão. Em segundo lugar, não fomos capazes 

de lidar, nem antes da pandemia nem durante, com os sistemas complexos 

como os de Odemira, em que a população cresce com gentes de todo o mun-

do. A aprendizagem que fazemos aqui é que a política publica não foi capaz 

de maneira nenhuma de responder a um crescimento exponencial de pessoas 

de forma multicultural e ética. Há toda uma diferença para estas pessoas no 

acesso à educação. Assim, Hélder remete novamente à ideia dos organismos 

de colaboração permanentes para a resolução destes problemas estruturais.  

Por fim, Hélder Guerreiro sublinha que a COVID19 nos mostrou que as liber-

dades também se podem perder, aprendendo que tudo fará, todos os dias, para 

que a liberdade nunca acabe. 
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Em continuidade, Mário Tavares Silva volta a colocar a questão da liberdade 

enquanto aspeto central da discussão. Enquanto cidadão, este orador sentiu 

uma nova forma de experienciar a liberdade, não tanto a falta dela, como a 

capacidade de adaptação a uma nova forma de liberdade, uma prova da resi-

liência do ser humano. Esta nova forma de experienciar liberdade trouxe-nos 

tudo aquilo anteriormente referido pelos outros oradores, quer ao nível da 

cidade, dos municípios, a nível nacional e até a nível europeu, porque de facto 

houve um momento de grande assimetria das liberdades. Isto tem a ver com 

a circulação não só entre concelhos, como a circulação entre países, o que 

levou à comparação entre liberdades e falta delas também entre países. Isto 

foi gerador de uma tremenda angústia para quem pertence a uma união com 

uma vocação de cooperação e governação integrada como é o caso da União 

Europeia. Este aspeto foi o mais importante para que tivéssemos rapidamente 

intuído que aquilo que era uma agenda de colaboração e governação integrada 

que já estava em curso, era, de facto, parte da solução ao problema que enfren-

távamos. Neste sentido, o PRR funcionou como uma espécie de acelerador de 

políticas no domínio do ambiente, da transição digital e da resiliência.  

Um outro ponto que traz para a reflexão, do ponto de vista da saúde publica, 

é a questão do contato, aquilo que é mais elementar para a raça humana. Esta 

ausência de poder tocar naqueles que nos são queridos é um elemento que, 

por si só, nos deve fazer pensar e criar estratégias de superação dos tais Eus 

referidos pelo Carlos Liz, isto é, criarmos dentro de nós próprios um conjunto 

de Eus que nos permita, a cada tempo, superar cada uma das adversidades.  

O PRR procurou dar resposta, precisamente assentando nestes dois concei-

tos absolutamente chave, a ideia da colaboração e da governação integrada. 

Esta ideia da governação multinível e a ideia de que os estados só conseguem 

responder de forma coletiva tem, no final do dia, um ponto extraordinaria-
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mente importante. O importante é aquilo que irá ficar como sendo a principal 

reforma que o PRR terá trazido para os vários estados da União Europeia. 

Pouco interessa saber os fundos atribuídos a cada área, o que vai interessar é 

de que forma as medidas estruturaram e impactaram a vida das pessoas. E é 

por isso que a comissão europeia usa os indicadores comuns, para perceber, 

face aquilo que foi a mochila financeira de apoio no período pós-pandémico, 

se as reformas foram verdadeiramente estruturais e tiveram tradução espacial 

na União Europeia.  

 

Por fim, Luísa Schmidt traz alguns aspetos que julga termos aprendido com 

a pandemia. À escala macro, identifica sobretudo três. Primeiro, a pandemia 

teve um papel decisivo na consciência da vulnerabilidade. Foi a primeira vez 

que o mundo rico ocidental se confrontou com uma situação que não podia 

ser resolvida por dinheiro ou tecnologia, o que é curioso porque as altera-

ções climáticas já vinham anunciando os riscos sistémicos globais há muito. 

Desde o segundo pós-guerra que a nossa sociedade não tinha consciência da 

sua profunda vulnerabilidade no sentido que teve nesta pandemia. Segundo, 

a pandemia redefiniu a imagem da natureza na cultura publica difusa. De 

certo modo, ficou posto em causa a nossa ingénua segurança do poder que 

temos sobre a natureza. A pandemia foi desde o começo como qualquer coi-

sa que saltou da vida animal para o organismo humano e nunca tinha ficado 

tão evidente até que ponto a intrusão excessiva da natureza estava a ser tão 

intensiva e tão potencialmente fatal. Terceiro, a interdependência global fi-

cou mais clara com a pandemia ainda que não tenha ficado mais soluciona-

da. A tal ideia da doença global e da interdependência da solução, mostrou 

que o mundo desenvolvido e o mundo em desenvolvimento, o norte rico e 

o sul global, estavam afinal espetado pelo mesmo espeto. A COVID19, ao 

contrário de outras doenças como por exemplo a malária, não afetou só os 

pobres. À medida que a pandemia se foi tornando alarmante criou a reação 
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humana individualista de nos salvarmos a nós próprios e, apesar da evidên-

cia da interdependência e de sabermos que só uma atitude global pode trazer 

o fim da pandemia, a vacinação continua a não ser geral.  

Depois, à escala micro, identifica mais três aspetos já referidos pelos colegas 

de painel. Em primeiro lugar, as cidades como local de concentração e movi-

mentação e, desde logo, sítio de contágio e de maior expressão da doença. Ha-

vendo vulnerabilidade acrescida dentro das cidades, houve um redescobrimento 

da valorização dos valores ambientais urbanos enquanto saúde pública, que 

irá manter-se para o futuro. Em segundo lugar, nesta mesma linha, a questão 

alimentar e como a valorização da agricultura de proximidade veio trazer uma 

maior atenção e sensibilidade à dependência alimentar da importação, tendo-

-se expandido as hortas urbanas e dinâmicas de proximidade e vizinhança que 

também vieram para ficar. O terceiro e último aspeto prende-se com aquilo que 

já vinha a acontecer e que tem a ver com a degradação habitacional que ficou 

escandalosamente exposta, com todas as suas consequências, em termos das 

desigualdades estruturais que a sociedade portuguesa tem e da injustiça social 

que dai advêm. Quando se manda as pessoas para casa, é preciso que as pessoas 

tenham casa. A condição habitacional revelou-se dramática e apontou o dedo 

a falta de qualidade de muitas arquiteturas, de urbanismos, de licenciamentos, 

e de bairros desqualificados que foram criados incessantemente sobretudo nas 

áreas metropolitanas. A isto acresce a questão das pobrezas que se revelaram, 

entre elas a pobreza energética, que tem justamente a ver com a casa. 

 

b. O que fazer com estas aprendizagens

Carlos Liz defende que temos de estudar a realidade de uma forma que até 

agora não foi feita. Carlos diz que a sede de materialidade que predomina 

neste momento na nossa sociedade se deve à distância física, ao excesso de 
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zelo do digital e à noção da escala global das interdependências. Para colmatar 

tudo isto é preciso estudar a realidade e isso pode ser feito através de duas me-

todologias. A primeira é o projeto Emotional Cities que estuda as reações dos 

utilizadores das cidades do ponto de vista neurológico e a segunda são estudos 

qualitativos. Posto isto, este orador defendeu que só através do estudo destes 

dois materiais, será possível descobrirmos aquilo que é preciso fazer. 

Por sua vez, Teresa Marat-Mendes considerou que existem vários caminhos 

possíveis pela frente, sendo que um deles é pegar em tudo o que de bom 

já está a ser feito e colocá-lo numa escala muito mais vasta. As políticas 

têm de enquadrar as necessidades reais e urgentes das pessoas a uma escala 

maior, relacionando também políticas de diferentes domínios para que es-

tas não fiquem enclausuradas em disciplinas separadas. Esta separação de 

disciplinas que ainda se vive no contexto português é um entrave ao avanço 

do conhecimento e do progresso, portanto há que romper as fronteiras das 

disciplinas que também abarcam neste momento as diferentes políticas. Há 

também que fazer uma atualização urgente daquilo que são os instrumentos 

de planeamento e ordenamento do território, pois temos PDM’s que ainda 

são dos anos 90 e que, portanto, foram construídos a luz de doutrinas com-

pletamente desatualizadas.  

Mário Tavares Silva acrescentou que o conceito-chave para esta reflexão é o 

de descomplicar. É necessário descomplicar as novas formas de apoio que a 

União Europeia criou, entre os quais está o PRR, e, portanto, criar condições 

de igualdade acesso a estes apoios. Quando se fala em pandemia e no impacto 

da mesma, fala-se em pessoas e, sendo as pessoas todas diferentes, é necessá-

rio tornar as coisas sintéticas, claras e relevantes para que sejam acessíveis a 

todos. A nossa parte enquanto agentes da mudança é fazer com que este novo 

tempo seja também um tempo de descomplicar a mensagem, fazendo com 
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que todos possam, em condições de igualdade, ter acesso as mesmas coisas. 

Quando se fala de desigualdade, de assimetrias, de falta de coesão, de falta de 

inclusão social ou de pobreza energética, muitas das vezes não existe literacia 

suficiente para compreender.  

Em concordância, Hélder Guerreiro sublinhou a importância de descomplicar 

e também reforçar o papel do local na ação. Era importante perceber quem é 

que, em termos de reação, consegue colocar as coisas no terreno e, portanto, 

permitir que as políticas publicas apontassem cada vez mais para uma descen-

tralização com critério para que o poder local possa fazer mais. Em segundo 

lugar, traz à conversa um tema que considera preocupante, o da esperança 

dos territórios menos povoados em serem agora repovoados pelos nómadas 

digitais. Seria importante existir um acompanhamento desta nova perspetiva 

de sair da cidade para o campo e que tipo de investimentos é que os territórios 

poderiam fazer em relação a isto. O orador confessa ter pouca esperança nesta 

perspetiva face àquilo que a história nos diz, não é a primeira vez que existe 

um êxodo das cidades por causa de uma doença infeciosa, mas acaba sempre 

por voltar tudo ao paradigma pré-crise, daí a necessidade de ponderar bem 

os investimentos feitos no território para que estes não sejam disparatados. 

Por fim, reforça duas coisas, sendo primeira a necessidade de valorização da 

política de recursos humanos e acompanhamento da reintegração nas equipas, 

numa altura de retorno ao local de trabalho partilhado depois de bastante 

tempo com um histórico relacional digital, e a segunda a necessidade dos me-

canismos de governança, mesmo sem pandemia, isto é, que as pessoas se habi-

tuem e capacitem para trabalhar em conjunto e resolver problemas. 

De seguida, Luísa Schmidt referiu que à escala macro aprendemos três coisas. A 

primeira sendo que o antidoto para a vulnerabilidade humana é a capacidade da 

ciência e, portanto, é urgente valorizar a enorme importância duma cultura pu-
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blica científica e o seu continuo reforço, até para combater o nível de obscuran-

tismo a que chegaram sinistros e perigosos negacionismos. A segunda coisa tem 

a ver com a enorme importância de olharmos para a natureza de outra maneira 

que não apenas extrativista. Usar os recursos da maneira que temos usado vai 

levar a uma condenação da própria economia que estamos a viver neste momen-

to e, portanto, os riscos sistémicos da crise da biodiversidade e das alterações 

climáticas são evidentes e é preciso mudar praticas de uso e abuso dos recursos 

e mudar também os estilos de vida que afetam diretamente esses recursos. Algo 

que a pandemia nos ensinou e mostrou é que é possível mudar rapidamente. A 

terceira coisa à escala macro é que é urgente uma mudança ao nível da solidarie-

dade global, não só por questões éticas, mas também por inteligência, pela nossa 

própria sobrevivência olhar para este mundo interdependente e ter uma solida-

riedade inteligente quer para as vacinas que no combate à emergência climática. 

Aqui, é importante sublinhar o reforço dos movimentos juvenis. 

Por sua vez, à escala micro, sublinha mais três aspetos. O primeiro sobre a 

valorização do ambiente com políticas públicas nacionais e locais que vão 

de encontro aos anseios das populações, sabendo que é preciso consolidar e 

detalhar de forma mais concreta e rápida uma política dos espaços públicos 

comuns verdes de uso gratuito. O segundo aspeto, a necessidade de estimular 

a agricultura de proximidade com as políticas europeias, nomeadamente a 

célebre política do prado ao prato. O terceiro aspeto, a necessidade de uma 

cultura de solidariedade, não apenas moral, mas de evidencia sociológica, que 

passe pelo reconhecimento da necessidade de coisas que ficaram obvias como 

é a questão da habitação, que se tornou numa questão de segurança sanitária 

publica e de sobrevivência, mais ainda com as alterações de temperatura extre-

mas que irão surgir com as alterações climáticas. E, portanto, o que aprende-

mos é que são necessárias políticas publicas serias de acesso a habitação, polí-

ticas de reabilitação que impliquem o investimento em eficiência energética de 
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forma consistente e seria e até de conversão total. Tudo isto implica políticas 

de proximidade, processos participativos efetivos, uma governação integrada 

envolvendo o poder de proximidade em colaboração continuada, de forma a 

conseguirmos dar o salto qualitativo que precisamos de dar.   

 

PERGUNTAS E RESPOSTAS 

Pergunta do público: Que medidas sentem como necessárias 

ou emergentes no âmbito do ordenamento do território, nomeadamente 

dentro das cidades de onde muita gente fugiu, por medo da pandemia? 

Urbanista 

 

João Ferrão respondeu, dizendo que tudo aquilo que são os novos paradigmas e 

respostas urbanas, que incluem dimensões muito diferentes, desde a questão da 

proximidade à requalificação de espaços públicos e à reconfiguração da relação 

humanos-natureza, incluem uma serie de dimensões em que todas elas têm a ver 

com a saúde publica, emocional e mental. Não é preciso ser um especialista da 

área da saúde para perceber que esta é uma questão central enquanto foco da-

quilo que são as intervenções dos planeadores urbanos. João Ferrão crê que esta 

consciência está ganha e que nos falta apenas perceber como concretizar isso. 

 

ONE PAGE CONCLUSÕES 

1. Sistema alimentar | Uma das lições que podem ser retiradas da pandemia, 

é que se não tivesse havido um papel forte das instituições governamentais 

desde o início, poderíamos ter corrido o risco de falência de sistema alimentar 
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muito grave nos grandes centros urbanos. Para complementar, a pandemia 

mostrou também que o sistema alimentar se cruza com outros sistemas que 

operam também na cidade e no território que o envolve. O sistema habitacio-

nal, o sistema da mobilidade e o sistema alimentar não vivem desconectados e 

não podem, portanto, ser pensados em termos de planeamento como sistemas 

autónomos e isolados. Sem esta interligação não há qualquer socio ecologia 

que funcione numa transição para a sustentabilidade de uma forma desejável.  

2. Interdependência global | A interdependência global ficou mais clara com 

a pandemia ainda que não tenha ficado mais solucionada. A ideia de uma 

doença global e de uma interdependência da solução, mostrou que o mundo 

desenvolvido e o mundo em desenvolvimento estavam afinal espetados pelo 

mesmo espeto e que, portanto, o que afeta uns, afeta todos. 

3. Direito à habitação | Com a crise pandémica, a degradação habitacional 

ficou escandalosamente exposta. Quando se manda as pessoas para casa, é 

preciso que as pessoas tenham casa e, portanto, em tempos de pandemia, a 

questão da habitação tornou-se numa questão de segurança sanitária publica 

e de sobrevivência. É urgente uma mudança ao nível da solidariedade global, 

não só por questões éticas, mas também por inteligência, pela nossa própria 

sobrevivência. 

4. Transição ecológica  | A pandemia fez-nos perceber até que ponto a intru-

são excessiva da natureza estava a ser tão intensiva e tão potencialmente fatal. 

Os riscos sistémicos da crise da biodiversidade e das alterações climáticas são 

evidentes e é preciso mudar praticas de uso e abuso dos recursos. Contudo, é 

importante reter que qualquer renovação do sistema urbano tem de olhar tam-

bém à ética social de uma forma muito interligada com as questões ecológicas. 

Uma transição ecológica não pode apenas servir através da introdução do  
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automóvel elétrico, por exemplo, que apenas será acessível a alguns. Aqueles 

que não podem terão de ser apoiados com equipamentos e instrumentos pen-

sados à mesma escala, caso contrário esta transição pode pôr em risco os que 

são mais débeis e que têm menos acesso aos recursos.  

5. Políticas para o futuro | A aprendizagem que fazemos aqui é que as políticas 

públicas têm de enquadrar as necessidades reais e urgentes das pessoas a uma 

escala maior e que, portanto, é urgente uma atualização daquilo que são os 

instrumentos de planeamento e ordenamento do território. Posto isto, a pan-

demia forçou uma valorização da agricultura de proximidade e dos valores 

ambientais urbanos e trouxe uma maior atenção à dependência alimentar da 

importação e à vulnerabilidade habitacional, acentuada ainda mais pela vulne-

rabilidade ecológica e consequências que dela virão no futuro. É, por isso, im-

perativo pensar em colaborar (mesmo sem pandemia) e, a partir da estrutura 

local, organizar modelos de governança em que as pessoas estão habituadas a 

trabalhar em conjunto permanentemente e resolvendo problemas. É igualmen-

te necessário descomplicar as novas formas de apoio que a União Europeia 

criou, entre os quais está o PRR, e, portanto, criar condições de igualdade de 

acesso a estes e outros apoios. 
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O QUE APRENDEMOS NO TRABALHO/EMPREGO?
Coordenação: António Leite ([à data] Vice-Presidente 
do Instituto de Emprego e Formação Profissional) 

Painel de oradores: 
Ricardo Bernardes (Subdiretor-Geral na Direção Geral

do Emprego e das Relações de Trabalho) 

Frederico Cantante (coLABOR)  

Luís Miguel Ribeiro (Presidente da AEP – Associação Empresarial de Portugal)  

Mariana Trigo Pereira (Organização Internacional do Trabalho) 

Sara Falcão Casaca (Vice-Presidente do Conselho Económico e Social)  

Enquadramento 
A pandemia atingiu profundamente a realidade do emprego e do trabalho 

com consequências previsíveis, mas também algumas imprevisíveis, abalan-

do certezas, expectativas e esperanças. Nesta mesa, que conta com um painel 

especializado e que lida diariamente com estas temáticas do trabalho e em-

prego, ouvem-se diferentes experiências e opiniões relativamente ao que se 

aprendeu com a pandemia e debatem-se as possíveis melhorias, provocadas 

pelas lições da pandemia. Um debate com tempo e com reflexão crítica sobre 

a forma como a pandemia afetou as condições e relações de trabalho e até a 

forma como cada um desempenha as suas funções, sempre sobre o chapéu da 
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palavra colaboração. O painel foi constituído sob o pressuposto da diferen-

ça: pessoas, experiências e opiniões diferentes, na tentativa de compreender 

de que forma todas estas realidades podem ajudar à implementação de uma 

cultura de trabalho mais digna, mais eficaz e onde todos e todas se possam 

sentir como parte de uma comunidade. 

 

Mote para a discussão 
Nas palavras de António Leite, a Covid-19 tornou-se no assunto mais tota-

litário dos últimos dois anos. A pandemia esteve em todas as áreas da nos-

sa atividade profissional, pessoal e de lazer, tendo este assunto ocupado as 

nossas vidas de forma sem precedentes. Posto isto, este painel é sobre o que 

aprendemos, no que diz respeito ao emprego e ao trabalho, de que forma 

estas áreas foram impactadas e o que podemos fazer com o que aprendemos 

para melhorar a nossa atividade profissional. Os apoios à manutenção dos 

empregos de cada um permitiram salvar 20 milhões de postos de trabalho nos 

países pertencentes à OCDE, porém não se sabe exatamente quantos postos 

de trabalho foram salvos em Portugal com esses apoios. Contudo, sabemos 

que houve um momento em que mais de 1 milhão e 200 mil portugueses es-

tiveram em lay off e foram, portanto, objeto direto ou indireto desses apoios. 

Sabemos também que parte desse 1 milhão e 200 mil perderam o emprego, 

todavia sem os apoios referidos os números de desemprego teriam sigo iguais 

ou superiores a 700 mil o que, felizmente, não foi o caso. É, por isso, funda-

mental que nos debrucemos sobre de que forma foram atingidos principal-

mente os mais vulneráveis, pois, como em todas as crises, os indivíduos não 

foram todos atingidos da mesma forma ou ao mesmo nível, evidenciando 

ainda mais as assimetrias sociais pré-existentes. Os grupos vulneráveis fo-

ram indubitavelmente mais atingidos, nomeadamente os jovens, as mulhe-

res, os menos qualificados e, acima de tudo, os que não tinham reais vínculos  
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laborais. Por fim, é útil pensar também a questão do impacto das tecnolo-

gias, em dois níveis diferentes. Em primeiro lugar, o impacto que já se sentia 

anteriormente, sendo absolutamente indesmentível que a incorporação das 

tecnologias no trabalho de todos, ou quase todos, tem vindo a aumentar de 

forma exacerbada. E, em segundo lugar, a forma como a pandemia nos obri-

gou a usar meios tecnológicos para manter os serviços públicos, os postos de 

trabalho e até evitar o colapso da sociedade. Questiona-se então o que deve 

ser feito para implementar modelos híbridos de organização de trabalho e 

como devem estar preparadas as equipas que, perante cenários imprevisí-

veis; lideram com mudanças sociais e económicas que afetam a atividade 

profissional. A questão da transformação digital está em cima da mesa, pois 

muitos dos serviços públicos mantiveram-se e conseguiram dar resposta à 

comunidade graças à migração para o tecnológico. Contudo, é importante 

questionar de que forma esta mudança de paradigma afetou o relacionamen-

to humano. Quer o relacionamento com o público, quer o relacionamento 

entre colegas de trabalho. Debater-se-á então que tipo de colaboração deve 

existir entre todos para melhorarmos aquilo que existia e aquilo que temos 

hoje, em termos de relações de trabalho e qualidade de emprego e também 

que tipo de colaboração deve existir entre empregadores e desempregados 

para que estes se ajustem melhor às necessidades das empresas.  

 

Resumo do painel 
a. A desigualdade entre géneros

Sara Falcão Casaca propôs-se a refletir sobre as implicações que a crise pan-

démica teve no agravamento das desigualdades entre mulheres e homens, sendo 

esse o objeto da sua pesquisa, e para chegar depois à questão do que é que apren-

demos com esta crise. Não há crise que seja neutra do ponto de vista do géne-

ro, os seus efeitos são sempre diferenciados nas condições laborais, materiais  
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e de vida dos homens e das mulheres, porque à partida as suas condições já são 

muito assimétricas e o que acontece é que as crises agravam as desvantagens 

estruturais já pré-existentes. Temos uma economia sexualmente segregada, ou 

seja, há uma repartição desigual de mulheres e homens pelos ramos de atividade 

e, coincidentemente, os setores mais atingidos pela crise são setores fortemente 

feminizados, o que significa que as mulheres perfazem 60% ou mais do total 

da força de trabalho. Apesar de termos em Portugal um problema estrutural de 

fraca qualidade do emprego, o que tem muito a ver com precariedade laboral, 

também sabemos que no setor do alojamento e da restauração a precariedade 

laboral está acima da média nacional, tal como no comércio do retalho, onde 

as mulheres perfazem 64% da força de trabalho. Portanto, é de supor que as 

mulheres tenham sido particularmente atingidas, designadamente pela não re-

novação de contratos, especialmente nestes setores.  

Há hoje um consenso generalizado de que o lay off simplificado foi uma me-

dida muito importante no sentido de conter o desemprego, mas também é 

preciso dizer que nestes ramos as remunerações são particularmente baixas, 

ou seja, qualquer corte na renovação significa um empobrecimento das con-

dições materiais destas mulheres e das suas famílias. Noutros setores, ainda 

mais feminizados, a questão do risco de desemprego não se colocou tanto, 

mas a degradação das condições de trabalho sim, em resultado de uma in-

tensificação fortíssima, nomeadamente no setor da saúde, dos cuidados, dos 

lares, das residências e outras infraestruturas de apoio. Registaram-se turnos 

de trabalho de 12 horas, colocando os trabalhadores num risco ainda maior 

de desgaste emocional, acrescendo ao desgaste emocional já trazido pela situa-

ção pandémica e pela necessidade de conciliação com a vida familiar. Muito 

existe para dizer sobre as assimetrias em torno do teletrabalho, do ponto de 

vista do agravamento das desigualdades entre mulheres e homens, mas avança 

dizendo que a crise pandémica trouxe também um agravamento da sobrecarga 
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de trabalho não pago para as mulheres. E isto leva-nos ao quão importante 

é reconcetualizar o conceito de trabalho, isto é, trabalho não é só emprego e 

se continuarmos a fazer esta associação mantemos a invisibilidade de muito 

trabalho das mulheres e contribuímos para a sua subvalorização e deprecia-

ção. Antes da pandemia, o último inquérito aos usos do tempo dava conta 

que as mulheres trabalham mais 1 hora e 45 minutos por dia do que os ho-

mens em trabalho não pago doméstico e do cuidado. Feitas as contas, o final 

do mês isto constitui uma semana e no final do ano constitui 3 meses. Assim 

sendo, aprendemos com a pandemia que é preciso valorizar o cuidado e que 

sem ele não subsistimos enquanto comunidade em sociedade. Passamos a 

designar as profissões do cuidado enquanto profissões essenciais e está, por 

isso, na altura de, em compromisso coletivo, valorizarmos a economia do 

cuidado, uma economia bastante promissora e que se encontra em expan-

são. Simultaneamente, precisamos que isto passe por uma organização social 

mais justa, que cuide melhor das gerações vindouras, dos idosos e de todas 

as pessoas que necessitem de cuidados.  

Em suma, a pandemia relembrou-nos desta responsabilidade que temos pelos 

outros e pelas outras. Fala-se muito na economia digital e na economia verde, 

mas a economia do cuidado deve também ser um setor estratégico com valori-

zação e dignificação, em nome de um modelo de desenvolvimento económico 

mais justo e mais centrado no bem comum.  

 

b. A pandeia e a dimensão digital do trabalho

De seguida, Ricardo Bernardes focou-se essencialmente em duas questões: pro-

curar perceber de que forma é que a pandemia, no dia a dia das organizações, 

sobretudo da administração publica, chamou a atenção para a importância 

da dimensão digital no trabalho, não só nos modos de prestação, mas de uma  
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maneira geral, e, num segundo momento, como é que agora temos condições 

de ter uma consciência mais critica da dimensão positiva desses aspetos digi-

tais e daquilo que há a melhorar para construir um novo mundo do trabalho. 

Nesse sentido, há uma primeira dimensão inevitável a abordar, a do teletra-

balho. O teletrabalho é conhecido há muitos anos no ordenamento jurídico 

português, mas era de pouca divulgação prática e implementação. Num espa-

ço de alguma semanas, passamos de uma utilização completamente residual 

para uma utilização massiva nas relações laborais privadas e na administração 

pública, sendo que foi a única forma de viabilizar a continuação da prestação 

dos serviços ou do desempenho da atividade laboral.  

Assim sendo, vivemos um contexto de emergência, também no trabalho por-

que todos tivemos de migrar de um modo de prestação de trabalho e relação 

entre nós enraizado há seculos, para um modo completamente diferente ao 

qual tivemos de nos adaptar num curto espaço de tempo. O teletrabalho 

funcionou como um sucedâneo razoável, mas não completo daquilo que era 

a nossa rotina. Este momento de emergência permitiu nos perceber virtuali-

dades deste modo de trabalho que até então nos tinham escapado, tais como 

alguma simplificação de procedimentos, uma maior flexibilidade na gestão 

de horários e um caminho para uma melhor conciliação entre uma vida pro-

fissional e uma vida familiar. Posto isto, a pandemia evidenciou estas vanta-

gens, mas também evidenciou alguns riscos. Naturalmente, o risco da perda 

das vantagens da socialização e o risco do isolamento, risco da dissipação 

dos limites de trabalho e direito à desconexão, e, claro, o desafio da concilia-

ção com a vida familiar e pessoal que, como disse Sara Falcão Casaca, não é 

neutro à distinção de género.  

Este período chamou também a atenção para outros focos de importância do di-

gital na prestação do trabalho, tais como o do trabalho através de plataformas,  
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que não está diretamente relacionado com a pandemia, isto é, já existia, mas 

que beneficiou com o protagonismo que o digital recebeu durante esta crise. A 

epidemia fez-nos adaptar a um ritmo de emergência e, provavelmente, o que 

o futuro nos reservará será um regime misto. O grande desafio deste regime 

misto é a oportunidade de fazermos o balanço, ou seja, analisar quais foram 

as vantagens, quais são as desvantagens e, agora que temos tempo de o pensar, 

procurar que este regime tire partido das vantagens e limite as desvantagens, 

da melhor forma possível. Isto significa respeitar a regra dos tempos de tra-

balho e a pausa digital, assim como a conciliação entre a vida profissional e 

familiar. Este é o grande desafio tanto no setor privado como no setor publico 

e é preciso que tomemos esta oportunidade para ter uma reflexão critica sobre 

que tipo de modelo híbrido queremos para o futuro.

  

c. Diferentes vulnerabilidades

Mariana Trigo Pereira começou por referir que, como em todas as crises, esta 

expôs as vulnerabilidades e os focos de proteção e um dos primeiros temas que 

Mariana considera essencial referir são os custos do trabalho precário, que é 

um grande foco da OIT, e que atinge mais os grupos vulneráveis, tais como os 

jovens, as mulheres e os migrantes. Coincidentemente e como seria de esperar, 

estes são também o grupo de pessoas que, na sua maioria, não puderam mesmo 

deixar de trabalhar e, portanto, tiveram de se expor mais ao risco de contágio. 

Não só pela impossibilidade de trabalho como também pela dificuldade em im-

plementar praticas de proteção como o distanciamento ou uso de determinados 

equipamentos de proteção individual. Em suma, os grupos mais vulneráveis não 

só enfrentaram um maior risco de perda de trabalho, como também um maior 

risco de contágio e, em continuação da realidade pré pandémica para muitos ca-

sos, um difícil acesso a cuidados de saúde ou a subsídios de doença, por exemplo. 

Os jovens que já partiam de uma situação desvantajosa antes da crise, tiveram  
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ainda uma dificuldade acrescida na transição escola-trabalho, assim como, ques-

tões de isolamento e saúde mental. A questão do teletrabalho traz novos riscos 

psicossociais, tais como, questões de saúde física e psíquica, dificuldades para 

o diálogo social e para a representação, a questão da privacidade e da fronteira 

casa-trabalho e desafios à colaboração. Se por um lado as tecnologias nos apro-

ximaram e nos permitiram continuar a trabalhar, também nos fizeram perder 

uma riqueza de brainstorming, criativa e outros.  

Relativamente à aceleração da transição digital e as suas implicações, referiu 

que isto já era uma área de estudo da OIT antes da pandemia, mas que o 

COVID19 foi uma oportunidade para as empresas continuarem a funcionar 

durante o confinamento e, para muita gente, uma oportunidade de continuar 

a ter rendimento. Porém, salienta que os jovens estão sobre representados nes-

tas formas atípicas de emprego, que é um emprego menos protegido, e que a 

OIT já tem chamado a atenção para estes desafios, tais como o facto da gestão 

algorítmica do trabalho tem enviesamentos que por vezes são discriminató-

rios e injustos na avaliação das pessoas e do seu trabalho. Simultaneamente, 

as plataformas digitais levantam desafios nas questões da representação, da 

negociação coletiva, das remunerações, da cobertura social, da conciliação, 

como já foi referido, entre tantas outras.  

Outra aprendizagem que esta crise pandémica nos trouxe, segundo Mariana Pe-

reira, relacionou-se com o papel das políticas publicas, do Estado e do diálogo 

social. A cobertura e a adequação da proteção social são um fator de extrema 

importância para lidar com a incerteza em alturas de crise. É importante que 

as empresas encarem a proteção social não só como um custo para as empre-

sas, mas como um estabilizador social importantíssimo. A OIT estima que 1% 

adicional de PIB, de estímulo orçamental, teria ajudado a recuperar 0.3% das 

horas trabalhadas que foram perdidas no auge da crise. A questão do lay off  
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simplificado é exemplo de uma boa prática, pois foi desenhado e negociado 

com os parceiros sociais e de facto ajudou a salvar muitos postos de traba-

lho, sendo que foi muito bem visto no exterior. Outro aspeto importante de 

ligação interessante entre as políticas publicas e a recuperação do mercado de 

trabalho, apontado pelo OIT no seu último relatório, é o ritmo de vacinação. 

Os países que conseguiram progredir mais rápido na vacinação, conseguiram 

reduzir as restrições no mercado de trabalho, o que teve uma implicação direta 

na recuperação da economia. A OIT estimou recentemente que, por cada 14 

pessoas vacinadas, um posto de trabalho a tempo completo foi salvo. A OIT 

tem, por tudo isto que Mariana referiu, insistido na cooperação internacional, 

no diálogo social e na mobilização de recursos para uma maior e mais alar-

gada vacinação, para a recuperação económica e para a extensão da proteção 

social. A questão do futuro do trabalho e das transições, não só para a econo-

mia verde, mas também para a economia do cuidado, exige que apostemos na 

aprendizagem ao longo da vida e que investamos na reconversão e atualização 

de profissionais de trabalho. Por fim, não esquecer a necessidade de regulação 

das novas formas de trabalho e das plataformas digitais. 

d. Impactos da crise pandémica

Por sua vez, Frederico Cantante sublinhou alguns pontos que considera inte-

ressantes para analisar os impactos da crise pandémica. Em primeiro lugar, 

o impacto que as políticas, tanto ao nível europeu como nacional, tiveram 

ao nível do emprego. A forma como a crise foi enquadrada teve um impacto 

muito significativo, nomeadamente quando comparada com a crise anterior, 

ainda que ressalvando que são crises com naturezas diferentes. De facto, 

houve um aumento muito significativo do desemprego nos 3 primeiros me-

ses de confinamento, mas depois este aumento foi travado, em grande parte 

graças as políticas públicas e apoios europeus. Com todos os problemas e 
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limitações que também fizeram parte da aplicação dessas políticas e apoios. 

A pandemia veio provar que as políticas publicas, nacionais e europeias, 

fazem de facto a diferença.  

Por outro lado, ainda que as taxas de desemprego pré-covid fossem baixas, 

podiam já ser identificados vários problemas ao nível da qualidade do empre-

go. Uma parte muito significativa do emprego líquido criado baseou-se essen-

cialmente em empregos precários e verificou-se um aumento também muito 

significativo do contato por conta própria falso. Ainda que a quantidade de 

emprego criado seja muito importante para a sociedade, não só a nível mate-

rial, mas também psíquico, também é importante pensar na qualidade do em-

prego que criamos e nos instrumentos de enquadramento de proteção prima-

ria e secundária, tais como o código do trabalho e as convenções do trabalho, 

assim como instrumentos reparadores tipicamente associados a desemprego. 

Em terceiro lugar, aludiu à questão do teletrabalho e ao aumento significa-

tivo do mesmo durante a pandemia. Cerca de um terço dos trabalhadores e 

das empresas realizaram teletrabalho durante a pandemia e/ou os respetivos 

períodos de confinamento. Isto significa que dois terços da população não 

conheceram este regime de prestação de trabalho. É por isso importante per-

ceber que, ainda que tenha havido um aumento significado na realização de 

teletrabalho, face ao que acontecia pré-covid, não podemos pensar que tudo 

pode ser feito através de teletrabalho porque a realidade mostrou-nos que não. 

Existe toda uma realidade económica e social concreta que passou e passa ao 

lado do teletrabalho, causando desigualdades de acesso a esta forma de tra-

balho e, consequentemente, aumentando a exposição aos riscos associados à 

pandemia. Esta desigualdade não tem só a ver com questões sectoriais, mas 

também de ocupação ou de profissão. O coLABOR fez um inquérito à popu-

lação portuguesa e a maioria dos trabalhadores revelou que prefere um regime 
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híbrido, a um regime totalmente remoto, um ponto que é muito importante 

de ter em consideração quando são discutidas as políticas públicas referentes 

ao emprego. 

Por fim, reafirmou, concordando com os colegas de painel, que não existem 

só desigualdades de acesso ao teletrabalho, mas também no exercício do 

mesmo, trazendo o conceito de paradoxo de autonomia, aplicado à questão 

do teletrabalho, para o debate. Por um lado, o trabalho remoto tem aspetos 

positivos, tais como a autonomia na conciliação com a vida familiar, uma 

maior flexibilidade na gestão dos horários e menos perda de tempo em per-

mutas. Por outro lado, existem também barreiras e dificuldades. Frederico 

usa um testemunho real para ilustrar esta questão, de uma mãe que afirma, 

no inquérito anteriormente referido, que não conseguia nem ser boa mãe 

nem boa profissional. Este exemplo ilustra fielmente as desigualdades, neste 

caso de género, que vinham de trás e se reproduziram no exercício do tele-

trabalho. Conclui que é, por isso, importante que haja ponderação na análise 

feita ao novo regime de trabalho, mencionando novamente o inquérito do 

coLABOR, que vê o teletrabalho não como uma forma de substituição do 

trabalho tradicional, mas sim como um complemento. 

e. Para o futuro

Luís Miguel Ribeiro iniciou a sua contribuição revelando que as questões que 

preocupam qualquer empresário português de momento incidem sobre aquilo 

que têm, para onde vão, que modelos e desafios irão enfrentar no futuro e qual 

será o comportamento durante este período que se julga ser de aproximação 

ao final da pandemia. Aquilo que se sabe, com toda a certeza, é que no final de 

cada mês o empresário tem de pagar os vencimentos aos seus colaboradores, 

manter os seus compromissos, competindo com empresas de todo o mundo e 
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a par de todos os desafios existentes, seja o do digital, da descarbonização, 

entre outros, com tudo o que isso tem de positivo e de desafiante. Contu-

do, é importante ter em mente que qualquer desafio requer um tempo de 

adaptação e o teletrabalho não é diferente. Antes de mais, é importante ter 

consciência de que realidade e setor estamos a falar, quando debatemos o 

teletrabalho. E, por isso, o presente inclui todos estes desafios e o futuro 

será ainda mais incerto, dai a importância das competências de empresá-

rios e colaboradores e a sua capacidade de lidar com esta incerteza. Isto 

traz um desafio a montante relativamente à forma como fomos formatados 

para o mercado de trabalho. Deveríamos ser preparados e não formatados 

para evitar aquilo que vem a acontecer de que, mudando o paradigma do 

mercado de trabalho, a maioria dos intervenientes fica desorientada e des-

controlada. Antes de mais é preciso que a formação e capacitação que nos é 

dada, seja sobretudo trabalhada ao nível de soft skills e da nossa capacidade 

de lidar com a incerteza, pois é a única certeza que teremos para o dia de 

amanhã. Este é o maior desafio de todos e, sobretudo, dos empresários. O 

teletrabalho terá uma parte da componente de resposta a alguns desafios, 

mas não será a solução para todos os problemas, pois isso implicaria uma 

perda na indústria de produção, o que nos tornaria ainda mais dependentes 

da China – a fabrica do mundo, o que não é benéfico em termos de crise, 

como se viu durante a COVID19, onde os constrangimentos levaram à falta 

de acesso a diversas matérias-primas. Em suma, é o desafio de todos encon-

trar soluções, em função daquilo que é a sua necessidade, e aí Luís Miguel 

Ribeiro acredita que Portugal tem duas grandes vantagens: a nossa solida-

riedade e capacidade de adaptação, que nos permitem ter uma capacidade 

de resposta melhor. Precisamos é de olhar para os desafios sem demagogias 

e com frontalidade, realismo e noção de que apenas juntos na procura de 

solução, chegaremos a algum lado. 
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PERGUNTAS DIRECIONADAS AOS ORADORES

_______

António Leite (direcionado a Sara Falcão Casaca): 

Se já havia muita pouca intervenção feminina na vida política, de que 

forma é que a pandemia impactou, e de que forma é que isto é relevante, 

a maneira como as mulheres conciliam a sua vida profissional, pessoal 

e política? O que é que acha sobre a diretiva europeia sobre os whistle 

blowers e como é que relaciona isso com a paridade? 

Um facto estudado e mais que provado que pode responder a esta questão é 

que a sobrecarga de trabalho doméstico e de cuidado não pago diminui muito 

a disponibilidade das mulheres para a participação na vida publica e política. 

Contudo, existem outros fatores, tais como o facto de os circuitos do poder se-

rem muito masculinos e excludentes, portanto, para responder, teríamos mui-

to a dizer sobre a cultura de poder que está impregnada e que continua a ser 

muito masculina e os reflexos que isto tem na vida política e até empresarial e 

acaba por ser perpetuado, tanto por homens como por mulheres, que só con-

seguem sobreviver nestes contextos se adotarem exatamente o mesmo tipo de 

visão. Há uma cultura de que o trabalhador ideal e isento de responsabilidades 

familiares, o que nos remete para a necessidade de valorização do cuidado. A 

política tem de passar a ser um espaço mais inclusivo. 

Relativamente à questão sobre a diretiva dos whistle blowers, Sara Falcão Ca-

saca referenciou que, em Portugal, o nível de denúncias é relativamente baixo 

comparativamente com outros países da União Europeia, portanto a questão 

da transparência e a perceção de que a vulnerabilidade das pessoas não será 

agravada pelo facto de poderem denunciar, é fundamental. A questão da pro-

teção nem sempre é percecionada sobre as pessoas.  
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_______ 

António Leite (direcionado a todos os oradores):  O que é que se controla 

num trabalhador em teletrabalho? Onde começa e termina a supervisão? 

Até que ponto é que o forte investimento que houve em Portugal, aquando 

do lay off, de incluir os trabalhadores num plano adicional de formação e 

qualificação ajustada às necessidades das empresas foi ou não foi 

potenciadora daquilo que felizmente hoje podemos constatar, de sairmos 

da crise melhor do que o que entramos? 

Maria Trigo Pereira toma a palavra, começando por ressalvar que a maior parte 

dos líderes e gestores não estavam preparados para gerir equipas à distância. 

Para colmatar esta necessidade, a OIT fez um guia para abordar essas questões. 

A confiança tem de estar na base da relação, aliada a uma orientação para os re-

sultados. Tentou-se também compensar a distância com softwares de controlo, 

tudo na base da desconfiança, o que considera ter sido muito negativo. 

Luís Miguel Ribeiro acrescenta que não deve haver controlo sobre o trabalho, 

mas sim sobre os resultados e acredita que, cada vez mais, as empresas se or-

ganizem nesse sentido.  

Frederico Cantante contribui ressalvando o risco do trabalhador em teletra-

balho, com o tempo, se tornar quase num prestador de serviço e questiona 

que efeitos é que isto pode ter do ponto de vista das conceções das relações 

laborais e dos direitos associados às mesmas.  

Ricardo Bernardes concordou com o colega de painel e apela à necessidade 

de não esquecimento da diferença entre o contrato de trabalho e a prestação 

de serviços. No teletrabalho, a verificação do cumprimento da prestação do 

trabalhador tem de ter uma componente mista. Isto é, para não invadir a  
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privacidade tem de entrar em conta com aspetos de resultado, mas não a um 

nível que se descaraterize o contrato de trabalho. Senão, sob a capa de que a 

pessoa tem mais liberdade porque pode fazer o que tem para fazer quando 

lhe apetecer, na prática a pessoa está a trabalhar mais e estamos a retroceder 

direitos em termos de limitação temporal da prestação temporal.   

_______

António Leite (direcionado a todos os oradores): O que podemos 

fazer para valorizar as pessoas que têm a responsabilidade de cuidar, 

mais em concreto nos lares, e estimular mais pessoas para este papel? 

Face à situação de desemprego, muita gente viu-se obrigada a mudar 

de área ao fim de 20 ou 30 anos. Como é que podemos motivar

 estas pessoas a uma reconversão? 

Sara Falcão Casaca começou por evocar Shahra Razavi, uma especialista na 

área do género e do desenvolvimento que trabalha nas Nações Unidas, que 

fala na necessidade de pensarmos nas virtualidades do que poderia ser o dia-

mante do cuidado. De um lado, ficou evidente com a pandemia que, mesmo 

as pessoas mais críticas relativamente a intervenção do estado, não descuram 

a importância do investimento no SNS, não só do ponto de vista infraestrutu-

ral, mas na valorização das pessoas. Muito do trabalho realizado na área do 

cuidado, esmagadoramente feminino, é um trabalho ainda pouco qualificado 

do ponto de vista técnico, o que também ficou exposto durante a pandemia. 

Valorizar a economia do cuidado é investir nas infraestruturas, incluindo todas 

as atividades socioeducativas nesta economia do cuidado, e, portanto, uma 

dimensão deste diamante tem muito a ver com políticas publicas, investimento 

do estado em infraestruturas, qualificação e todo o investimento que possa ser 

feito na valorização das organizações do cuidado, com tudo o que isso implica. 

Uma segunda dimensão muito importante neste diamante, apela às entidades 
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empregadoras, que precisam de ser mais familiarmente responsáveis de forma 

mais geral. A valorização de quem tem responsabilidades familiares para assu-

mir e a certeza de que as pessoas que as assumem não são penalizadas na ava-

liação de desempenho e na política remuneratória.  Portanto, este pacto para 

o cuidado apela à colaboração de agente múltiplos, que os parceiros sociais 

consigam dialogar sobre políticas e praticas de conciliação entre a vida familiar 

e profissional que possam ir para além daquilo que existe na lei e em função 

das especificidades de cada ramo de atividade e de cada empresa. O outro pilar 

muito importante é na nossa vida privada, é uma renegociação mais justa em 

torno da organização e distribuição das tarefas domésticas e do cuidado. E, por 

fim, a economia social e a sociedade civil que tem um papel tão importante nas 

respostas sociais de proximidade. Portanto, este pacto para o cuidado envolve 

agentes muito diversos e de áreas de intervenção muito distintas.  

Mariana Trigo Pereira acrescentou que a valorização da economia do cuidado 

é, de facto, uma urgência, até para responder aos desafios demográficos que 

estamos a viver. Telegraficamente, tem de haver mais trabalho digno e mais 

valorização, tanto na questão social como salarial, para atrair mais pessoas 

para esta área.  

Relativamente à questão da reconversão profissional, Luís Miguel Ribeiro 

afirmou que devemos olhar para o emprego não só como um direito, mas 

também como um dever, porque temos o dever de prestar o melhor serviço 

possível e, portanto, só faz sentido que nos adaptemos e que ganhemos cada 

vez mais competências e ensinamentos.  

Por sua vez, Frederico Cantante alude à questão da precariedade neste setor 

ser bastante elevada e do facto da pandemia ter vindo mostrar que a falta de 

formação é, efetivamente, um problema.  
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Também relativamente à questão da reconversão profissional, Ricardo Ber-

nardes referiu que há um outro prisma a considerar. Para alem da própria 

reconversão, este orador questiona de que forma não se poderá facilitar a mo-

bilidade de trabalhadores com certas qualificações entre empresas, tal como já 

se faz no quadro da Administração Pública.  

Por último, relativamente à questão da valorização do cuidado, António Leite 

encerrou a sessão acrescentando que dentro em breve todos teremos notícias 

de um programo criado de raiz em articulação com as grandes confederações 

da área do terceiro setor que se chamará precisamente “Valorizar Social” e 

que se dirige ao dirigentes das organizações de cuidado, mas sobretudo aos 

trabalhadores e trabalhadoras e que merecem de facto este apoio. Também 

refere o surgimento de um programa piloto europeu chamado “Reskilling for 

employment”, que tem como ambição reconverter um milhão de trabalhado-

res europeus e em Portugal será assegurado pelo IEFP e pelas maiores empre-

sas nacionais. Estas duas iniciativas assentam na palavra mote desta sessão: a 

palavra colaboração. 

 

ONE PAGE CONCLUSÕES 

1. Consequências da pandemia  | Podemos então concluir que, devido à pan-

demia, 1 milhão e 200 mil portugueses estiveram em lay off, sendo que parte 

desse 1 milhão e 200 mil perderam o emprego. Simultaneamente, concluímos 

que, como não há crise que seja neutra do ponto de vista do género, porque à 

partida as suas condições já são muito assimétricas, aqueles que já estavam em 

desvantagem, ainda em mais desvantagem ficam, como é o caso dos migrantes 

e das mulheres. Coincidentemente, pudemos ver que os setores mais atingidos 
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pela crise são setores fortemente feminizados. Noutros setores, ainda mais 

feminizados, a questão do risco de desemprego não se colocou tanto, mas a 

degradação das condições de trabalho sim, em resultado de uma intensificação 

fortíssima, nomeadamente no setor da saúde e do cuidado. Esta crise pandémi-

ca trouxe também um agravamento da sobrecarga de trabalho não pago para 

as mulheres e uma dificultação da conciliação do tempo familiar e do tempo 

profissional, perante a dinâmica do teletrabalho. 

2. Papel das tecnologias | Relativamente ao papel das tecnologias, pudemos 

ver que muitos dos serviços se mantiveram e conseguiram dar resposta à co-

munidade graças à migração para o tecnológico. Contudo, pudemos também 

perceber que o teletrabalho funcionou como um sucedâneo razoável, mas não 

completo daquilo que era a nossa rotina, visto que as plataformas digitais 

levantam desafios, tais como o risco da perda das vantagens da socialização e 

o risco do isolamento, o risco da dissipação dos limites de trabalho e direito à 

desconexão, o desafio da conciliação com a vida familiar e pessoal e o risco do 

trabalhador se vir a tornar num prestador de serviços, o que seria um retroces-

so nos direitos conseguidos até hoje. 

3. Impacto, principalmente para os mais vulneráveis | Os jovens, as mulheres, 

os menos qualificados e, acima de tudo, os que não tinham reais vínculos la-

borais foram aqueles que mais sofreram com a crise pandémica pois, como já 

vimos, esta reforçou os problemas estruturais pré-existentes. Os grupos mais 

vulneráveis não só enfrentaram um maior risco de perda de trabalho, como 

também um maior risco de contágio e, em continuação da realidade pré pan-

démica para muitos casos, um difícil acesso a cuidados de saúde ou a subsídios 

de doença, por exemplo.  

4. Apoios que existiram  | Em primeiro lugar, a questão do lay off simplificado 
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é exemplo de uma boa prática, pois foi desenhado e negociado com os par-

ceiros sociais e de facto ajudou a salvar muitos postos de trabalho. Sem este 

apoio, os números de desemprego teriam sigo iguais ou superiores a 700 mil 

o que, felizmente, não foi o caso. Em segundo lugar, a vacinação. Os países 

que conseguiram progredir mais rápido na vacinação, conseguiram reduzir 

as restrições no mercado de trabalho, o que teve uma implicação direta na 

recuperação da economia. A OIT estimou recentemente que, por cada 14 

pessoas vacinadas, um posto de trabalho a tempo completo foi salvo. A pan-

demia veio provar que as políticas publicas, nacionais e europeias, fazem de 

facto a diferença. Em terceiro lugar, a colaboração entre todos e a solidarie-

dade humana. Em suma, a pandemia relembrou-nos desta responsabilidade 

que temos pelos outros e pelas outras. 

5. O que ficou por fazer | Apontaram-se algumas ideias para investimento no 

futuro, tais como: 

- A necessidade de regulação das novas formas de trabalho e das platafor-

mas digitais s; 

- A necessidade de, enquanto profissionais, sermos preparados e não for-

matados; 

- A necessidade de valorização de quem tem responsabilidades familiares; 

- A necessidade de valorização da economia do cuidado e de investimento 

nas suas infraestruturas. 




