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Em março e em abril de 2020 o Instituto de Ciências Socias da 

Universidade de Lisboa e a Fundação Europeia para a Melhoria das 

Condições de Vida e de Trabalho (Eurofound) lançaram inquéritos online 

para analisar os impactos imediatos da pandemia de Covid-19 na vida 

da população nacional e na da União Europeia. Após uma segunda ronda 

ainda no ano passado, ambos realizaram novos inquéritos em 2021. Nesta 

Conferência ICS discute-se o impacto polifacetado da pandemia a partir 

da análise dos resultados destes inquéritos, destacando-se algumas 

questões críticas nas formas como em Portugal e na Europa os cidadãos 

reagiram e se adaptaram aos múltiplos efeitos da pandemia na vida 

quotidiana, familiar e prossional, na economia, na saúde, na educação, 

na mobilidade, nas relações interpessoais ou na conança em decisores 

políticos e peritos. Estes impactos acentuaram desigualdades pré-

existentes e revelaram quer fragilidades quer formas de resiliência sobre 

as quais compete às ciências sociais reetir. É com o propósito de contribuir 

para a discussão pública destes impactos que esta Conferência reúne 

especialistas do Eurofound e do próprio ICS para apresentar o trabalho 

realizado até ao momento e dialogar com a comunidade cientíca, 

decisores e cidadãos. 

Convidam-se todos os interessados em participar na Conferência a 

inscreverem-se previamente AQUI (incrição gratuita mas obrigatória).
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[14,30H] Boas-vindas

Karin Wall, diretora do ICS-ULisboa

[14,40H] Palestra

Massimiliano Mascherini, Eurofound

The impact of the pandemic in Europe: present and 

future challenges in living and working conditions.

[15,40H] Debate

[16,00H] Pausa
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INSCRIÇÃO

AQUI

moderação: Ana Horta, ICS-ULisboa

https://videoconf-colibri.zoom.us/meeting/register/tZEpf-mhqj4jG9Umk6rp7z3Ch0415Z-VCrE4


[16,10H] Painel:

[17,40H] Debate

[18,00H] Reexão Final

Impactos Sociais da Pandemia em Portugal

Rita Gouveia, ICS-ULisboa

Retratos sociais da pandemia: um olhar multidimensional 

sobre o primeiro e o segundo confinamento.

Maria Manuel Vieira, ICS-ULisboa

Confinar os melhores anos da vida? - os jovens em 

tempos pandémicos.

Soa Serra da Silva, ICS-ULisboa

Um olhar sobre a confiança dos cidadãos na resposta à 

pandemia.

Ana Nunes de Almeida, ICS-ULisboa

moderação: Pedro Magalhães, ICS-ULisboa
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Massimiliano Mascherini é diretor ad interim da Unidade de Investigação em Políticas 

Sociais do Eurofound desde outubro de 2019. Integrou o Eurofound em 2009 na 

qualidade de gestor de investigação, desenhando e coordenando projetos sobre 

emprego juvenil, jovens que nem trabalham nem estudam (NEETs) e a sua inclusão social, 

assim como sobre a participação das mulheres no mercado de trabalho. Em 2017, 

tornou-se gestor de investigação sénior na unidade de Políticas Sociais, coordenando 

nova investigação sobre a monitorização da convergência na União Europeia. 

Anteriormente, tinha sido perito científico no Joint Research Centre da Comissão 

Europeia. Estudou na Universidade de Florença, especializando-se em Ciências 

Atuariais e Estatísticas e completando o doutoramento em Estatística Aplicada. Tem sido 

investigador visitante na Universidade de Sydney e na Universidade de Aalborg e 

professor visitante na Pontifical Academy of Social Sciences.

Massimiliano Mascherini, Eurofound

The impact of the pandemic in Europe: present and 

future challenges in living and working conditions.

Biograa

The presentation sheds light on the social and economic situation of 

people across Europe following nearly a full year of living with COVID-

19 restrictions. It will analyse the main findings of the Eurofound survey on 

Living, Working and Covid19 and it will track ongoing developments and 

trends across the 27 EU Member States since April 2020. It pinpoints 

issues that have surfaced over the course of the pandemic, such as 

increased job insecurity due to the threat of job loss, decline in mental 

well-being levels, erosion of recent gains in gender equality, fall in trust 

levels vis-à-vis institutions, deterioration of work-life balance and growth 

of vaccine hesitancy. It will conclude discussing about the future and of the 

need for a holistic approach to support all the groups of the population 

hit hard by the crisis in order to prevent them from falling further behind.



Rita Gouveia, ICS-ULisboa

Retratos sociais da pandemia: um olhar multidimensional 

sobre o primeiro e o segundo confinamento.

Rita Gouveia é investigadora de pós-doutoramento em sociologia da família e da vida 

pessoal no Instituto de Ciências Sociais, Universidade de Lisboa (ICS-ULisboa). 

Licenciada e Mestre em Psicologia na Universidade de Coimbra, desenvolveu o seu 

doutoramento entre Portugal (ICS-ULisboa) e a Suíça (Universidade de Genebra) nas 

áreas da mudança familiar e das redes pessoais segundo uma perspetiva do percurso 

de vida. Atualmente está a desenvolver o seu projeto de pós-doutoramento sobre as 

histórias de vida e as redes familiares de gays e lésbicas na sociedade portuguesa e 

coordena o inquérito ICS – Os impactos sociais da pandemia.  Desde 2015, é membro 

da direção da rede temática de Famílias e Vida íntima da Sociedade Europeia de 

Sociologia (ESA).

Biograa

A apresentação centra-se nos principais resultados dos dois inquéritos 

online “Os Impactos Sociais da Pandemia”, que decorreram durante os 

períodos de confinamento de Março de 2020 e de Fevereiro de 2021. 

Pretende-se salientar os impactos e as vivências dos indivíduos e das 

famílias nas diversas esferas da vida social, centrando-nos nas 

dimensões profissionais, familiares, financeiras, políticas e subjetivas. 

Compara-se, ainda, a experiência do primeiro e do segundo 

confinamento, procurando identificar o perfil sociodemográfico e os 

impactos sentidos ao longo do último ano, que explicam como é que para 

alguns indivíduos o confinamento de 2021 foi mais fácil, igual ou mais 

difícil do que o confinamento de 2020. Por fim, destaca-se a importância 

de adotar um olhar diferenciado sobre as experiências de confinamento, 

quer em relação à desigualdade dos contextos sociais de vida dos 

indivíduos, quer em relação aos impactos e às vulnerabilidades sociais 

ativadas, acentuadas e criadas pandemia e pelas respetivas restrições 

sanitárias e normas de distanciamento físico.



Maria Manuel Vieira, socióloga, doutorada em Sociologia (1998, ISCTE).  É 

investigadora no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, onde 

coordena o OPJ-Observatório Permanente da Juventude. Os seus interesses de 

pesquisa situam-se nas áreas da Educação, Juventude e Família e tem publicado sobre: 

processos de individuação adolescente e juvenil associados à escolarização alargada; 

a escolaridade como (novo) laço de filiação inter-geracional (entre pais e filhos) e inter-

pares (philia); percursos escolares no ensino superior; processos da modernidade 

escolar em Portugal; jovens NEEF. Atualmente coordena o projecto “Educação sexual 

dos jovens portugueses” e é membro da COST-Action “Rural NEET Youth Network”, 

projeto financiado pelo H2020.

Biograa

Maria Manuel Vieira, ICS-ULisboa

Confinar os melhores anos da vida? - os jovens em 

tempos pandémicos.

Vários estudos apontam para o forte impacto que a pandemia, e as 

restrições que nesse âmbito foram impostas no país para a combater, 

exercem sobre a população jovem. Por um lado, o dever de 

confinamento surpreende-os numa fase particularmente intensiva, em 

termos de sociabilidades e mobilidade, em que “sair” e “estar entre si” 

constitui a norma, associada à experiência de ser jovem; por outro, os 

jovens são o principal alvo de uma súbita e brutal alteração das práticas 

de ensino, com a substituição do ensino presencial pelo ensino remoto de 

emergência, com efeitos imediatos nas suas trajetórias escolares 

presentes e futuras. Partindo dos resultados dos inquéritos online “Os 

Impactos Sociais da Pandemia” lançados pelo ICS em 2020 e 2021, 

obtidos junto do subgrupo dos respondentes dos 16 aos 24 anos, 

pretende-se captar os impactos que um ano de pandemia tem vindo a 

causar na sua condição de jovens estudantes e, mais genericamente, nas 

suas vidas.



Sofia Serra-Silva é Investigadora Auxiliar no Instituto de Ciências Sociais, Universidade 

de Lisboa. Doutorada em Política Comparada pelo Instituto de Ciências Sociais, 

Universidade de Lisboa, do qual resultou a tese intitulada "Parliamentary online public 

engagement in the 21st Century:  A comparative perspective with a focus  on Austria and 

Portugal". Ao longo dos anos tem desenvolvido investigação sobre partidos políticos, 

parlamentos, qualidade da democracia, a relação entre a internet e a política e 

metodologias de investigação, nomeadamente inquéritos por questionário. O seu 

trabalho está publicado no Journal of Legislative Studies, Party Politics, European Politics 

and Society entre outros.

Biograa

Soa Serra da Silva, ICS-ULisboa

Um olhar sobre a confiança dos cidadãos na resposta à 

pandemia.

A apresentação aborda a confiança dos inquiridos depositada na 

resposta à pandemia de um conjunto de instituições, como os partidos, o 

Presidente da República, os profissionais do SNS ou a ministra da saúde. 

Esta análise centra-se igualmente no impacto de um leque de factores, 

como a idade, o género, rendimento, situação profissional, posição 

ideológica na escala esquerda-direita, entre outros. De que forma estes 

factores se associam a uma maior ou menor confiança depositada nos 

detentores destes cargos? Estes níveis de confiança estão sobretudo 

associados aos impactos da pandemia sentidos pelos inquiridos ou ao 

perfil sociodemográfico dos mesmos? Procuramos dar resposta a estas 

questões, olhando individual e agregadamente para todos estes 

factores. Compara-se, ainda a atribuição de responsabilidade 

individual e responsabilidade política relativamente à situação 

epidémica da altura. Os inquiridos atribuem maior responsabilidade aos 

cidadãos ou aos decisores políticas pela situação pandémica vivida em 

Janeiro e Fevereiro de 2021? Também a resposta a esta importante 

questão será complementada por um olhar atento das características 

sociodemográficas dos inquiridos e como estas se associam ao padrão 

de respostas encontrado.



Ana Nunes de Almeida, ICS-ULisboa

Ana Nunes de Almeida é socióloga, investigadora coordenadora do Instituto de Ciências 

Sociais, onde é também Presidente do Conselho Científico.  A sua área principal de 

investigação são as crianças e a infância, tendo-se debruçado sobre os seguintes temas 

nos anos mais recentes: crianças e animais de companhia; crianças e catástrofes; os 

problemas éticos na investigação com crianças. Integra a equipa ICS que conduziu e 

acompanha o Inquérito aos Impactos Sociais da Pandemia. 

Biograa
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