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1. Introdução 
 
No âmbito da Task Force das Ciências Comportamentais aplicada ao contexto da pandemia de 

COVID-19 (TF), constituída a 19 de março de 2021 (Despacho n.º 3027/2021, ANEXO 0_0), 

realizaram-se diversas atividades de pesquisa e integração de evidência científica em diferentes 

áreas científicas, de que são exemplo a psicologia, ciências da comunicação, epidemiologia e 

saúde pública, de acordo com o plano de trabalho proposto pela TF e aprovado pelo Gabinete do 

Sr. Primeiro Ministro (GPM) a 12 março de 2021 (ANEXO 0_1).  

Os membros da TF foram nomeados por despacho da Sr.ª Ministra da Saúde (Anexo 0_0). A 

coordenação desta TF foi-me atribuída pelo referido despacho, bem como a missão de reportar 



   

2 
 

diretamente ao GPM através do Sr. Secretário de Estado Adjunto do Primeiro Ministro (SEAPM) 

Dr. Tiago Antunes, durante a duração da missão.  

 

Por despacho estava prevista a entrega de um relatório final em janeiro de 2022 (presente 

relatório). Por sugestão da TF, foi também estabelecido que seriam enviados pequenos relatórios 

de atividade, com regularidade semanal e em formato de “notas semanais”, para garantir uma 

comunicação de proximidade com o GPM, através do Sr. Chefe de Gabinete do SEAPM, Dr. Pedro 

Espirito Santo. Os produtos técnico-científicos que foram sendo elaborados pela TF foram 

partilhados nesses momentos de articulação com o GPM. 

 

Um relatório Intercalar em setembro de 2021, apresentou na generalidade e do ponto de vista da 

gestão/coordenação dos trabalhos (1) uma análise SWOT, (2) um plano geral de prossecução a 

curto prazo (até ao final da missão em dezembro de 2021) e a médio prazo, propondo-se refletir 

nas condições necessárias para a criação de uma estrutura que coloque as Ciências 

Comportamentais como entidade consultiva para a definição de Politicas Públicas. (ANEXO CCC).  

 

Tal como previsto, o Work Package 4 (WP4) (BOAS PRATICAS 1,2,3,4,5,6,7) ocupou-se deste 

exercício nestes últimos meses de missão, sem prejuízo da continuidade das ações dos WP 1,2,3, 

previstas nos respetivos relatórios (ANEXOS 1,2,3) e da continuidade de articulação com a 

Direção-Geral da Saúde (DGS), com os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), 

entre outros organismos. 

 

Coligem-se neste documento, sob a forma de relatório final, uma síntese da coordenação, os 

relatórios específicos de cada um dos WP 1, 2 ,3 (ANEXOS 1,2,3) e respetivos produtos 

documentais (ANEXOS 4, 5) e ainda alguns documentos relativos a boas práticas (BOAS 

PRATICAS 1,2,3,4,5,6,7) bem como uma proposta preliminar de criação de um Centro de Ciências 

Comportamentais (ANEXO CCC), previstos no âmbito do WP4.  

 
 
2-Organização da Task Force  
 
2.1. Dinâmica de trabalho da Task Force 
 
A partir do enunciado no Despacho de nomeação previamente discutido com o GPM, definiram-

se quatro Work Packages (WP) correspondendo a quatro missões específicas, e a três 

velocidades e âmbitos de intervenção:  
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- A curto termo, o WP1 (liderado pelo Doutor Antonio Silva e pela Doutora Marta Moreira 

Marques) e o WP2 (liderado pelo Doutor Rui Gaspar, relativos respetivamente à otimização da 

comunicação em crise e de risco e das estratégias de intervenção comportamental (WP1), e à 

recolha de evidência científica que permitisse a monitorização dos comportamentos e contextos 

em situação de crise (WP2), com definição de prioridades de prevenção de contágio por SARS-

CoV-2 e a promoção da segurança e bem-estar físico e psicológico (ANEXO 4) 

- Em continuidade, o WP3 (liderado pelo Doutor Osvaldo Santos), com a revisão da literatura 

e realização de pequenos estudos quantitativos e qualitativos que reforçaram a adequação ao 

contexto e cultura Portuguesa dos conteúdos elaborados em Fact Sheets (FS) e Policy Briefs (PB).  

(ANEXO 5) 

- A ligação com a DGS ficou assegurada pelo Doutor Miguel Arriaga 

- A médio prazo, no âmbito do WP4, procedeu-se à recolha de Boas Práticas e à apresentação 

das condições de criação de uma estrutura permanente de ligação das Ciências Comportamentais 

com as Politicas Públicas, (ANEXO BOAS PRATICAS 1,2,3,4,5,6,7) e proposta de criação de um 

Centro de Ciências Comportamentais (ANEXO CCC). 

 

- O plano de trabalho foi aprovado pelo GPM em reunião com o SEAPM a 12 março de 2021, 

tendo por base o respetivo despacho de constituição a 19 de março de 2021 (ANEXO 0_0). 

 

-  O relatório preliminar foi apresentado ao GPM em reunião com o SEAPM em setembro de 

2021, de modo a se definir a melhor aplicação das competências da TF_CC à situação pandémica 

do país, até ao final do mandato (últimos 4 meses). 

 

 
2.2. Ações de Coordenação e Work Packages 
 
Foram contactadas e estabelecidas redes de cooperação com diversos organismos públicos e 

privados de modo a permitir a ação dos WPs e ultrapassar a limitação de recursos humanos e as 

características não operacionais, não deliberativas e não orçamentadas da Task Force das 

Ciências Comportamentais. 

 

a) No âmbito do WP1 

 Task Force da Vacinação contra a COVID-19 (reuniões com o coordenador Vice-Almirante 

Gouveia e Melo para estabelecimento de rotina de colaboração). Com a extinção da TF da 

Vacinação e a substituição do seu coordenador, tentou-se reativar esta sinergia, mas não foi 

possível 
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 Task Force daTestagem (reuniões com o coordenador Prof. Doutor Fernando de Almeida, para 

estabelecimento de rotina de colaboração) 

 Gabinete de Comunicação do GPM (estabelecimento de rotina de colaboração com a equipa de 

comunicação gerida pelo Dr. Pedro Espirito Santo)  

 Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS; reuniões com o Sr. Presidente Dr. Luis Góis)  

 Ministério da Administração Interna (reunião com Sra. Secretária de Estado da Administração 

Interna, Drª Patricia Gaspar e estabelecimento de uma rotina de trabalho com o MAI e o SEF) 

 Reuniões com a Professora Doutora Molly Byrne (https://www.nuigalway.ie/our-

research/people/psychology/mollybyrne/ ) e (em separado), com a Professora Doutora Susan 

Michie (https://www.ucl.ac.uk/pals/research/clinical-educational-and-health-psychology/research-

groups/health-psychology-research-21), enquanto membros de estruturas similares à TF 

Portuguesa, respetivamente irlandesas e inglesas, para troca de boas práticas,  reflexão sobre 

barreiras às ações das TF e recomendações futuras (BOAS PRATICAS 5) 

(https://www.gov.ie/en/collection/3008f6-the-national-public-health-emergency-team-nphet-covid-

19-subgroup-be/    https://www.gov.uk/government/organisations/scientific-advisory-group-for-

emergencies )  

 Reunião com o Professor Doutor Nelson Costa Ribeiro, da Universidade Católica Portuguesa, 

enquanto especialista na área da Comunicação e Políticas Públicas (BOAS PRATICAS 6, 7)  

https://ciencia.ucp.pt/en/organisations/research-centre-for-communication-and-culture-cecc e 

https://fch.lisboa.ucp.pt/pt-pt/crc-w  

 

b) No âmbito do WP2 

 Escola Nacional de Saúde Pública / Universidade Nova de Lisboa (Professora Doutora Carla 

Nunes; Doutora Ana Rita Goes) 

 Instituto de Saúde Pública / Universidade do Porto (Professora Doutora Raquel Lucas) 

 Faculdade de Ciências Humanas / Universidade Católica Portuguesa (Professor Doutor Nelson 

Costa Ribeiro; Doutora Rita Francisco)  

 Instituto de Investigação das Ciências da Saúde e da Vida / Universidade do Minho (Doutor Pedro 

Teixeira) 

 Facebook (reunião com responsáveis) 

 Google (reunião com responsáveis) 

 DGS (reunião com a Srª Diretora-Geral da Saúde, Drª Graça Freitas) 

 DGS / SINAVE Lab (articulação com o Dr. Pedro Pinto Leite e Dr. André Peralta Santos)  
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c) No âmbito do WP3 

 Entrevistas com especialistas da (1) Comunicação Social (Dr. Carlos Daniel, Dr. Henrique Garcia, 

Dr. José Alberto Carvalho, Dra. Andreia Sanches; Dr. João Pereira e Dr. Joao Silvestre), do (2) 

Desporto (Professor. Doutor Luís Sardinha, Professor. Doutor Jorge Mota, Professor. Doutor 

Sidónio Serpa, Prof. Dr. José Manuel Constantino) e de (3) Organização de Eventos Públicos (Dr. 

Mário Silva, Dra. Elsa Lemos) 

 Turismo de Portugal (reunião com responsável, Drª Lídia Monteiro, para planeamento de trabalho 

de investigação com apoio da AHRESP) 

      Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) e Portugália (reunião 

com responsáveis)  

 Direção-Geral da Educação (DGE; reuniões com o Sr. Diretor, Prof. Doutor José Vitor Pedroso e 

Srª Vice-Diretora, Drª Eulália Alexandre) 

 Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC; reuniões com o Sr. Diretor Dr. 

Nuno Rodrigues)  

 Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar (PNPSE; reuniões com o Sr. Coordenador, 

Prof. Doutor José Verdasca) 

 Direção-Geral de Estabelecimentos de Ensino (DGEstE; reunião com o Sr. Diretor, Dr João Miguel 

Gonçalves) 

 Secretaria de Estado do Ensino Superior (SEES; reunião Sr. Chefe de Gabinete do Ministério da 

Ciência e Tecnologia e do Ensino Superior, Dr. Pedro Barrias) 

 

d) No âmbito da coordenação/gestão e estabelecimento de parcerias 

 Ordem dos Psicólogos Portugueses / OPP (Bastonário Dr. Francisco Rodrigues, Coordenador do 

Gabinete Crise COVID-19 da OPP, Dr. Tiago Pereira, Vice-Presidente, Dra. Sofia Ramalho, 

colaboradora Dra. Fátima Teixeira) 

 Sociedade Portuguesa de Psicologia da Saúde / SPPS (Presidente Professor Doutor José Luís 

Pais Ribeiro e Professora Doutora Isabel Leal)  

 Associação Portuguesa de Ciências da Saúde e Comportamento / APCSC (Vice Presidente, 

Professora Doutora Maria do Céu Machado)  

 Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida (CNECV; Presidente, Professor Doutor 

Jorge Soares; ex-Presidente, Professor Doutor  Miguel Oliveira da Silva 

 Centro de Electroencefalografia e Neurofisiologia Clínica (CENC- CE; Professora Doutora Teresa 

Paiva e Professora Doutora Helena Rebelo Pinto)   
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 Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ; Chefe de Divisão de Programas / 

Departamento de Juventude, Drª. Conceição Pereira; e Coordenadora Nacional do Programa 

CUIDA-te, Drª. Natacha Torres da Silva)  

 Conselho Nacional da Educação (CNE; Presidente, Professora Doutora Emilia Brederode dos 

Santos) 

 Secretaria de Estado da Educação (Sr. Secretário de Estado da Educação, Professor Doutor João 

Costa) 

 ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa (Professora Doutora Luisa Lima) 

 Comité Olímpico de Portugal (Presidente, Prof. Dr. José Constantino) 

 Instituto de Saúde Ambiental (ISAMB) da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa 

(Diretor, Professor Doutor António Vaz Carneiro; com formalização de colaboração do EnviHeB 

Lab e do G2, do ISAMB)  

 Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa (Presidência) 

 Conselho Nacional de Reitores (CRUP; apoio nos dois estudos nas IES) 

 Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (apoio nos dois estudos IES)  

 ONG Aventura Social Associação (Presidente, Prof. Doutora Tania Gaspar e Doutora Cátia 

Branquinho, apoio em diversos trabalhos de investigação, a título voluntário)  

 EnviHeb Lab do ISAMB/ Univerisdade de Lisboa (colaboração da Dr. Ana Virgolino do Dr. Ricardo 

Santos, e do Dr. Duarte Burnay Bastos) na pesquisa, desenho e produção de materiais 

 Participação em 3 reuniões do INFARMED / COVID-19 (Doutor Miguel Arriaga e Coordenadora 

TF) 

 Apresentação do trabalho da TF na reunião de peritos do INFARMED em 19 de novembro de 

2021 (em anexo, BOA PRATICA 3) (Coordenadora TF) 

 

 
3. Criação de sinergias permitindo ações rápidas com as Instituições  

 
 DGS, DGE, DGEstE; PNPSE; DGEEC; SEE; SEES com propostas de:  

(a) DGS - discussão sobre a constituição de um painel nacional de especialistas e apoio regular 

de colaboração e partilha de dados e experiências, nomeadamente através da articulação com o 

Dr. Miguel Arriaga e com a colaboração do Dr. Osvaldo Santos (BOA PRATICA 2)  

(b) DGE, DGEstE; PNPSE; SES - criação de  um concurso para jovens a nível nacional (“Mantém-

te ao leme”) e respetivo júri de atribuição de prémios e evento de divulgação dos premiados com 

a presença do Sr. Secretário de Estado da Educação e elementos do GPM, e apresentação de 

um vídeo do GPM em representação do Sr. Primeiro Ministro, permitindo ampla dinâmica 
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preventiva entre alunos do ensino pré-universitário, com divulgação pública no site da DGE  

https://www.dge.mec.pt/noticias/mantem-te-ao-leme-16-de-dezembro-entrega-de-distincoes 

https://www.youtube.com/watch?v=VGNF6bQE-

wU&ab_channel=DGEstEMinist%C3%A9riodaEduca%C3%A7%C3%A3o  

c) DGE; DGEEC; PNPSE; SEE – colaboração em grupo de trabalho para a monitorização das 

condições e respostas de apoio em meio escolar 

https://escolamais.dge.mec.pt/sites/default/files/2021-

10/RelatorioGrupoTrabalhoDespacho38662021.pdf  

(c) SEES - dois inquéritos (em junho e dezembro de 2021) relativo às ações no âmbito da 

prevenção da infeção e promoção do bem-estar social, psicológico e académico, no Ensino 

Superior e elaboração de um relatório público, no site da SEES  

https://www.dges.gov.pt/pt/noticia/nota-comunicacao-social-11-de-agosto-de-2021  

https://www.dges.gov.pt/sites/default/files/Inquerito_IES_Acompanhamento_de_Estudantes-

COVID_TF_CC_2021.pdf 

 Consulta a especialistas em Epidemiologia (Professor Doutor Henrique Barros/ UPorto), 

Pneumologia (Professora Doutora Raquel Duarte UPorto), Cardiologia (Professor Doutor Fausto 

Pinto, ULisboa), Virologia (Professor Doutor Francisco Antunes, ULisboa), Pediatria (Doutor 

Daniel Virella, CHULC) para melhor entendimento do conhecimento científico nestas áreas, 

definição de prioridades de ação da TF, e criação de rede de conhecimento partilhado. 

 Articulação com redes Internacionais (Apartogether/ UE; HBSC/OMS; EUCLID/UE). 

 

4. Comunicação com o Gabinete do Sr. Primeiro Ministro 
 

 Foram enviadas para o GPM com regularidade semanal as já referidas “Notas soltas” e, semanal 

ou quinzenalmente, documentos com recomendações, relatórios de agregação de dados (14 

fichas) e Fact Sheets (12 fact sheets) e Policy Briefs (15 policy briefs), produzidos pelos respetivos 

WPs 

 Estes documentos foram publicados no site da DGS e no portal do ISAMB 

(http://isamb.medicina.ulisboa.pt/en/task-force), tendo sido noticiados por diversos meios de 

comunicação social, tendo no entanto ficado indisponíveis no site da DGS por ações de 

manutenção do site iniciadas pela SPMS, à data de hoje  (https://covid19.min-saude.pt/task-force-

de-ciencias-comportamentais/ ) 

 
5. Colaboração da TaskForce com a Comunicação Social: 

 
 RTP1; RTP2; RTP3; SIC; CNN; TVI; PsicoTV; TVRecord; Canal S  
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 Jornal o Público; JN; DN; Expresso; Jornal Económico; OeirasValley Newsletter; Sapo24; LUSA; 

o Observador; Educação Inclusiva, SABADO 

 TSF; Antena1; Rádio Renascença; Radio Observador 

 

 
 

6. Colaboração da TaskForce com a Comunidade Científica 
 
 

 No âmbito do WP3, as Policy Brief serão em breve publicadas em língua inglesa, em revista 

científica. 

 No âmbito do WP3, prevê-se ainda a publicação das Policy Brief em livro, em portugês, em 

articulação com a Ordem dos Psicólogos Portugueses. 

 A TF das Ciências Comportamentais apresentar-se-á no European Congress of Psychology, com 

um simpósio onde estarão presentes quatro dos membros da Task Force (Doutor Osvaldo Santos, 

convenor; Doutora. Marta Moreira Marques, Doutor Miguel Arriaga e a Coordenadora da TF 

enquanto Discussant) 

 A Coordenadora da TF estará ainda presente no European Congress of Psychology, numa mesa 

redonda internacional sobre Ciências Comportamentais e Politicas Públicas, também como 

Discussant   

 O Doutor Miguel Arriaga irá propor a organização de um Policy Dialogue, na DGS para que alguns 

membros da Task Force debatam com a comunidade científica e comunicação social e decisores 

o trabalho realizado. 

 A Ordem dos Psicólogos Portugueses organizará um evento científico relacionado com o trabalho 

da TF no próximo Congresso da Ordem dos Psicólogos Portugueses  

 O Doutor Miguel Arriaga ira propor a organização de um simpósio no próximo Congresso Nacional 

de Saúde Pública, também focado no trabalho desenvolvido pela Task Force 

 A Doutora Marta Moreira Marques irá coordenar um workshop de especialistas (Sinergy Expert 

Meeting) no âmbito do Congresso Europeu de Psicologia da Saúde (European Health Psychology 

Society), sobre o papel dos psicólogos da saúde e cientistas comportamentais na gestão de 

pandemias e desafios de saúde pública.  

 
 
 

7. Grelha SWOT (relativa a nove meses de atividade da Task Force)  
 
 

7.1. Forças 
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 Elevado potencial científico da Task Force na área da comunicação e da gestão de 

comportamentos e contextos, e mobilização em situações de crise 

 Larga experiência de investigação (incluindo investigação aplicada, com abordagens quantitativa, 

qualitativa e mista) dos profissionais que integram a Task Force 

 Experiência anterior de alguns membros da Task Force em diferentes áreas de desenvolvimento 

de Políticas Públicas 

 Sucesso de experiências similares no estrangeiro e oportunidade de beneficiar o nosso país com 

a sinergia entre a ciência e politicas públicas (BOAS PRATICAS 1,2,3,4,5,6,7)  

 A modalidade escolhida para este grupo de trabalho (como Task Force), permitiu disponibilizar 

rapidamente especialistas de várias origens institucionais nesta missão comum urgente. 

 A modalidade de trabalho online permitiu contatos rápidos nacionais e internacionais e permitiu a 

colaboração de especialistas de diversos pontos da Europa.  

 
7.2. Fragilidades 

 
 A Task Force foi composta por elementos que não (ou mal) se conheciam, não sendo assim fácil 

rentabilizar conhecimentos, competências e sinergias sobretudo em contexto pandémico, com 

contactos inteiramente online. 

 A Task Force não teve representação de instituições de outras zonas do país, embora tivesse 

havido um esforço para criar sinergias com outras instituições e regiões. 

 Dificuldades em negociar com algumas entidades empregadoras a disponibilidade temporal para 

o trabalho requerido, tornaram difícil estimar a razoabilidade do investimento expectável. 

 A falta de dotação financeira tornou a Task Force dependente de hipotéticos recursos humanos e 

logísticos de outros organismos (DGS, SPMS), que não foram concretizados nestes nove meses.  

 A falta de recursos humanos foi suprida através da colaboração, estritamente voluntária e, 

portanto, muito condicionada, de elementos das equipas de membros nas respetivas instituições, 

nomeadamente o Instituto de Saúde Ambiental (ISAMB) da Faculdade de Medicina, da 

Universidade de Lisboa, onde pertencem a coordenadora da TF e o coordenador do WP3 

(EnviHeB Lab / ISAMB, para apoio na elaboração de Fact Sheets e Policy Briefs, G2 / ISAMB e  

ASA / ISAMB, para apoio na conceção de material gráfico e em análises estatísticas) e da 

colaboração da Ordem dos Psicólogos Portugueses, que atribuiu à TF o apoio técnico de uma 

psicóloga contratada pela OPP, para pesquisa da literatura e elaboração de materiais, nos últimos 

três meses de atividade da TF). 

 Estabeleceu-se uma articulação semanal muito dinâmica com o GPM, muito em particular através 

do Dr. Pedro Espírito Santo; no entanto, as dificuldades de obtenção de feedback imediato, 

inerentes a um contexto de muitas mudanças e da necessidade de tomada de decisão em 
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intervalos de tempo muito curto, nem sempre permitiram a implementação de propostas de ações 

atempadas e ajustadas.  

 Foi especialmente difícil a obtenção de decisões de que dependiam futuras ações e que 

necessitavam de aprovação superior, algumas das quais tiveram de ser descontinuadas (Anexos 

1,2,3).  

 Na discussão do relatório intercalar organizou-se uma estratégia “red flag” para rápido 

atendimento a urgências; no entanto, a situação pandémica e política que se instalou neste final 

de ano não foi favorável à eficácia deste procedimento. 

 A Task Force não foi dotada de um espaço físico de trabalho, uma vez que o teletrabalho foi regra: 

previu-se um espaço físico na DGS, mas a alteração da situação pandémica não permitiu usufruir 

devidamente dessa utilização.  

 
7.3 Oportunidades 
 

 Sugere-se para iniciativas semelhantes futuras que o coordenador da Task Force seja nomeado 

/ selecionado e tenha depois a possibilidade de escolher/ selecionar os seus colaboradores, de 

entre uma lista de especialistas nacionais identificados ou propostos pela comunidade científica, 

representantes de instituições diversas, preferencialmente com diversidade regional, sem prejuízo 

da inclusão de membros pertencentes a estruturas já existentes (exemplo DGS, SPMS, DGE, MAI, 

DGE, SEES…). 

 Sugere-se ainda que os membros ou profissionais que lhes prestem assistência técnico-científica, 

sejam requisitados aos seus locais de trabalho, ou colocados em comissão de serviço, total ou 

parcialmente, devendo para tal ter um vínculo laboral estabelecido, ou a estabelecer através de 

contrato a termo certo. 

 Sugere-se também que, para além do grupo de investigadores a nomear/selecionar, sejam 

nomeados elementos de estruturas já existentes para colaboração, com um tempo atribuído e 

responsabilidades definidas, e ainda com capacidade de tomada de decisão por parte das 

estruturas que representam.  

 Sugere-se que seja atribuído ao grupo um ou mais profissionais para apoio aos trabalhos de 

campo, e um ou mais elementos com funções de secretariado (dependendo do âmbito, da 

extensão e da urgência das missões),  

 É imprescindível que haja uma dotação financeira e um procedimento administrativo que permita 

o acesso às verbas estabelecidas de modo eficaz. O modelo escolhido para esta Task Force, de 

fazer depender verbas e logísticas de outros organismos, nunca funcionou, pela sua complexidade 

administrativa e pela carência de recursos atempados.  
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 É imprescindível que a realização de estudos rápidos no terreno seja possibilitada, não só pela 

atribuição de verbas e da existência de um staff com tempo e funções definidas, como ainda de 

um procedimento para conciliar questões éticas e processuais associadas à investigação com 

humanos, com os requisitos de sigilo e de rapidez de uma Task Force, como por exemplo o acesso 

a uma comissão de ética de âmbito nacional, com tempo alocado à análise rápida de estudos 

propostos.   

 Uma sugestão de modelo de trabalho apresenta-se em anexo (BOAS PRATICAS 1)  

 
7.4. Ameaças 

 
 Uma ameaça óbvia foi a impossibilidade de concretização de algumas ações, como é visível nos 

relatórios dos WPs (ANEXOS 1, 2, 3), o que prejudicou os resultados e os benefícios das ações 

para as pessoas e para o país. Como exemplo:  

1) O estudo no âmbito do WP1 com a SPMS para reduzir a “hesitação vacinal” através da melhoria 

dos SMS existentes e testagem de novos SMS com conteúdos informados pelas ciências 

comportamentais, nunca foi implementado por dificuldades apresentadas pelos SPMS.  

2) A recolha de dados comportamentais através de inquérito telefónico e inquérito  através de 

plataformas digitais  ficou dependente de decisão em relação à possibilidade de ser considerado 

“care as usual” e poder prosseguir através dos SPMS devido à inexistência de uma Comissão de 

Ética de caráter nacional que permitisse avaliar o âmbito específico das ações de recolha de 

evidência científica pela Task Force.  

3) A possibilidade de utilização dos serviços do FaceBook e da Google ficou dependente de 

decisão superior. 

4) O estudo de campo com a cadeia de restaurantes Portugália foi dificultado por não existir uma 

comissão de ética adequada (e célere) para apreciação de estudos no âmbito da TF e por 

alterações da legislação para a restauração no contexto pandémico previsto para a execução do 

estudo. 

5) O Painel de Cidadãos para apoio à tomada de decisão em matérias de saúde pública, previsto 

no planeamento do WP3 teve a aprovação e mesmo o incentivo do Sr. SEAPM e do Sr. SEAS, 

mereceu toda o interesse da Srª Diretora-Geral da Saúde, mas não avançou em tempo útil durante 

o mandato da Task Force.  

6) A articulação com a Sr. Secretário da Cultura para a animação de um concurso de curtas-

metragens televisivas de apelo aos comportamentos de proteção ficou dependente de autorização 

superior. 
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7) A utilização dos materiais produzidos pelos 18 alunos das escolas portuguesas premiados no 

Concurso Mantém-te ao Leme, (modalidade texto, visual e animação em dois escalões tweens e 

teens) ficou dependente de uma articulação entre a DGE e a DGS. 

8) A colaboração com a DGS foi determinada como imprescindível na criação de uma página onde 

fossem publicados os documentos produzidos pela TF. Esta página só foi concretizada no mês 

de dezembro 2021 e ficou quase de imediato indisponível, até ao momento presente, devido a 

atividades de manutenção do site efetuadas pela SPMS. 

9) Dificuldade em conseguir um impacto atempado das recomendações, muito provavelmente 

porque não haver (ainda) em Portugal uma cultura de aproveitamento eficiente das Ciências 

Comportamentais pelo Governo, na definição de Políticas Públicas, como acontece já noutros 

países de forma consistente (BOAS PRATICAS 5,6,7). 

 
 
 

8. Desafios antecipados no Relatório Intercalar  
 

 Desafios Sanitários:  
 
- Hesitação vacinal de grupos de maior risco  

- Hesitação vacinal por parte dos pais de crianças e adolescentes  

- Dificuldades de implementação da terceira dose da vacinação (“reforço”) 

- Infeção e COVID-19 em vacinados (a diminuição do efeito da vacina e as variantes)  

- Vacinação à escala global – apoiar a cobertura mundial 

- Novas variantes do vírus 

- Outras infeções respiratórias sazonais (vacina da gripe concomitante à dose de reforço e 

vacinação tardia)  

- Saturação das populações relativamente a medidas de proteção e prevenção, e impacto na 

infeção (menor perceção de risco; aumento da prevalência de cidadãos mais resistentes a 

medidas sanitárias e perturbações do bem-estar psicológico) 

- Impacto da abertura total das escolas, comércio, fronteiras, hotelaria, recintos desportivos e de 

entretenimento (bares, discotecas)  

- Normalização do serviço nacional de saúde aos doentes não-COVID  

- Potenciação de eventuais mudanças positivas na sequência da pandemia  

 
 Desafios Socioeconómicos  

 
- Monitorização da situação do país do ponto de vista da desvantagem social e económica criada 

pelas medidas de controlo e mitigação da pandemia 
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- Medidas de prevenção e mitigação de deterioração de indicadores de desenvolvimento 

socioeconómico e de iniquidades sociais 

- Medidas de autonomização e relançamento para o futuro  

- Medidas de acompanhamento socioeconómico e académico às escolas de todos os níveis de 

ensino, do pré-primário ao ensino pós-graduado. 

- Medidas de acompanhamento socioeconómico aos locais de trabalho, no reajustamento após 

teletrabalho ou trabalho na linha-da-frente (ou seja, em contacto com público em geral).  

- Identificação de grupos vulneráveis e de novas vulnerabilidades para ações especificas 

- Potenciação de eventuais mudanças positivas na sequência da pandemia 

 
 Desafios para o Bem-estar e Saúde Psicológica  

 
- A saúde psicológica das pessoas com perturbações a nível da saúde mental 

- O bem-estar e a saúde psicológica das populações, em particular em grupos vulneráveis e novos 

grupos vulneráveis:  

a) Crianças, adolescentes, jovens estudantes e jovens na entrada do mundo do trabalho, 

b) Desemprego, trabalhadores na linha da frente, mães trabalhadoras, migrantes e 

refugiados;  

c) Idosos, em especial aposentados em lares residenciais ou com patologia física ou mental 

estabelecida. 

- Potenciação de eventuais mudanças positivas na sequência da pandemia 

 
9. Centro de Ciências Comportamentais (ANEXO CCC)  

 
 A Task Force definiu os fundamentos de uma estrutura permanente junto do Governo, conforme 

previsto no despacho de nomeação, que se propõe (ANEXO- Centro de Ciências 

Comportamentais /CCC), a partir da grelha SWOT apresentada, da revisão da literatura, das 

boas práticas identificadas, e da consulta e colaboração de alguns dos parceiros nacionais e 

internacionais já identificados.  

 

 
10. Reflexões finais 

 

10.1 Âmbito e objetivos da atividade realizada 
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A nomeação da Task Force (TF) das Ciências Comportamentais na resposta à COVID-19 permitiu 

o enquadramento, maior reconhecimento e um reforço na dinâmica do papel fundamental das 

ciências comportamentais. 

 

O período de trabalho que decorreu desde a nomeação da TF das Ciências Comportamentais até 

ao fim do seu mandato apresentou um conjunto de exigências e desafios, pela necessária 

organização, mas também pela importância estratégica no estreitar da articulação com os 

decisores, com os stakeholders e com os diferentes setores e áreas de governação. 

 

O desconhecimento do papel ou as crenças relativas aos possíveis contributos das Ciências 

Comportamentais trouxeram a necessidade de contactos de apresentação e clarificação de papéis 

para o cumprimento do mandato desta TF.     

 

O facto de não ter existido uma estrutura em permanência foi crítico na organização do trabalho 

e do funcionamento da equipa, pela necessidade permanente da recolha e partilha de informação 

e recomendações, fundamentais para a boa articulação e sucesso das medidas a propor. 

 

 A análise deste período e as propostas, apresentadas, pretendem constituir-se como uma análise 

e reflexão de lições identificadas e aprendidas que de alguma forma possam potenciar o trabalho 

desenvolvido e deixar lastro com as aprendizagens realizadas. 

 

10.2. Estratégia de Articulação 

 

Como se referiu identificam-se três fases neste processo: 

 

Fase 1 - Apresentação formal da TF a decisores e parceiros no âmbito do mandato definido; 

Fase 2 - Contacto com partes interessadas; 

Fase 3 - Contacto e colaboração com diferentes stakeholders e partilha de boas práticas.   

 

Na fase 1, foi apresentada a TF das Ciências Comportamentais aos parceiros da saúde, 

(nomeadamente, Direção-Geral da Saúde; Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, 

Serviços Partilhados do Ministério da Saúde) com a clarificação do mandato e da disponibilidade 

de articulação. 
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A Fase 2 focou o contacto com os parceiros (incluindo: instituições de ensino superior; peritos de 

saúde pública; Task Force da testagem; Task Force da vacinação) para a recolha de dados, 

medidas de saúde pública, promoção da adesão à vacinação e medidas não farmacológicas, 

resposta e contacto ao cidadão, e toda a informação considerada relevante para a implementação 

de proposta e medidas relacionadas com a adoção de comportamentos de prevenção da doença 

e proteção e promoção da saúde.        

 

Na fase 3, foram estabelecidos contactos, entre outros, de estruturas da comunidade, da 

comunicação social e da educação para a identificação de possibilidades de trabalho conjunto, 

através de projetos ou iniciativas que facilitassem ou promovessem a adoção de comportamentos 

que mitigassem a transmissão de SARS-CoV-2. 

O último momento desta fase visou a discussão e partilha de conhecimentos com outros peritos 

das ciências comportamentais, por forma a identificar as melhores práticas a implementar.    

 

Esta estratégia permitiu, ainda que com escassos recursos, um alcance vasto de reconhecimento 

do papel e trabalho da Task Force das Ciências Comportamentais, constituindo-se como uma 

necessidade e oportunidade em todas as respostas já identificadas.    

 

10.3 Atividades, constrangimentos e oportunidades 

 

- O apoio, com recursos técnico-científicos e administrativos, teria sido fundamental para o 

trabalho da TF das Ciências Comportamentais. Não estando a TF “alocada” a nenhuma entidade 

nem tendo o suporte operativo de outras estruturas, o trabalho desenvolvido implicou sempre um 

esforço extra nas atividades a desenvolver por cada um dos seus representantes. 

- A definição de diferentes WPs permitiu simplificar processos, mitigar a carga de trabalho e a sua 

organização, sem perder a globalidade das tarefas a desenvolver pela TF das Ciências 

Comportamentais, facilitando assim, sempre que necessário, o trabalho com os diferentes 

parceiros. 

- O contacto e estabelecimento de ligação com os diferentes stakeholders permitiu, não só 

aprofundar o conhecimento de terreno e dos diferentes cenários expectáveis face à pandemia, 

como também a definição clara daqueles que poderiam ser os diferentes papéis da TF para as 

Ciências Comportamentais.  

- Apesar desta dinâmica, foi permanente a necessidade de “descolar” o papel da TF não a 

limitando apenas ao apoio na vertente da comunicação.  
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- A presença de peritos que simultaneamente estão em instituições na definição de medidas e 

políticas na resposta direta à COVID-19, constituiu-se como um importante ponto, não só para a 

clarificação dos procedimentos existentes e trabalho já realizado, mas também para agilizar de 

forma simples os contactos e o acesso a informações necessárias.  

 - Foi promovida uma ampla divulgação das recomendações e dos produtos desenvolvidos no 

âmbito da TF das Ciências Comportamentais a diferentes decisores, sobretudo na dimensão 

técnica, potenciando desta forma a concretização das medidas propostas.  

- A recolha de informação sobre o curso esperado da pandemia e das medidas de saúde pública 

a adotar face a diferentes cenários permitiu o trabalho em diferentes abordagens e com diferentes 

parceiros, com base nas propostas e medidas já apresentadas e trabalhadas.  

 

- Ficou claro o papel das Ciências Comportamentais na definição de ecossistemas de 

Prevenção da Doença, Proteção e Promoção da Saúde, através de recomendações técnicas 

para a definição de Políticas Públicas.     

 

A importância de uma abordagem integrada e alargada a múltiplos setores e parceiros, revelou-

se central no acesso à informação, necessária para o trabalho a desenvolver pela área 

comportamental e para o sucesso da implementação.   

O carácter, ainda inovador, da abordagem das Ciências do Comportamento levou a que em várias 

situações fossem confundidas algumas das missões e possibilidades de trabalho da TF das 

Ciências Comportamentais, acontecendo o mesmo com a implementação de algumas das 

medidas/ações propostas nos diferentes WPs.   

 

Ficou claro, através do feedback dos diferentes parceiros, a importância e o legado deixado 

pelo trabalho desenvolvido que marcou um ponto sem retorno, da centralidade do papel 

das Ciências Comportamentais no âmbito da Saúde Pública. 

 

Lisboa, 31 de janeiro 2021 

 

Professora Doutora Margarida Gaspar de Matos    

Coordenadora da Task Force das Ciências Comportamentais 

(Março 2021- Dezembro 2021)     


