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          Pretende-se com esta intervenção oferecer uma visão geral da resposta inicial à 
pandemia nas economias da OCDE, e avaliar em que medida esta se compara com a 
resposta à crise financeira de 2008. Em particular, confrontada com a Grande Recessão, 
esta crise distingue-se quer em termos de escala quer em termos da velocidade com que 
se propagou. Não espanta por isso que os pacotes de estímulo fiscal anunciados tenham 
sido também eles muito mais generosos. Para além da dimensão do estímulo fiscal, a 
resposta a esta crise distingue-se pelo tipo de políticas sociais implementadas, onde se 
destaca a aposta em mecanismos de substituição de salários (lay-off), ou a ênfase dada às 
políticas no domínio da habitação. No entanto, também se observam algumas 
continuidades em relação à crise de 2008 - nomeadamente a aposta em mecanismos de 
natureza fiscal para acomodar os seus efeitos. A intervenção termina com uma reflecção 
sobre os efeitos de mais longo prazo desta pandemia na definição do modelo de proteção 
social em Portugal.  
 
  



 
 

Conhecer para controlar a COVID-19: o papel de um laboratório do 
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Após breve discussão das consequências da adoção de metáforas bélicas na abordagem 
dos problemas de saúde (sobretudo) coletiva, é proposta uma revisão crítica da 
contribuição do INSA, desde março de 2020 até ao presente, para melhorar o 
conhecimento da pandemia causada pela emergência e disseminação global do 
coronavírus SARS-CoV-2 e sua dinâmica espácio-temporal na população portuguesa. No 
cumprimento da sua tripla missão de laboratório do Estado, observatório nacional e 
laboratório nacional de referência no setor da Saúde, o INSA cedo começou a colocar 
muitos dos seus melhores recursos ao serviço da resolução de um problema novo e 
multifacetado, a COVID-19, nomeadamente no que toca à monitorização da evolução da 
diversidade genética do agente (desde os dois primeiros casos reportados) e da incidência 
e transmissibilidade da doença, ao delineamento e colaboração na concretização das 
políticas de testagem/diagnóstico, à avaliação da efetividade das vacinas, à compreensão 
da interação com outras patologias ou à apreciação ética de estudos. Em termos 
prospetivos, o INSA colabora com múltiplas agências internacionais no sentido de 
preparar respostas para futuras pandemias, no quadro do conceito de “Uma só saúde” 
envolvendo os seres humanos, os outros animais e o ambiente. 
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A pandemia trouxe desafios nunca antes enfrentados por alunos/ filhos e pais/ 

professores/ técnicos de saúde. Como recuperar e mesmo validar aprendizagens alternativas 
relevantes, num ecossistema familiar e escolar de saúde psicológica e bem-estar? Ouvir-nos 
(aos alunos/filhos e entre nós)? Cultivar o bem-estar e o equilíbrio emocional, a 
competência, a confiança, a abertura, a curiosidade e a flexibilidade e a participação? 
Valorizar a “voz” das comunidades? Potenciar a revolução (tecnológica, sanitária, mental e 
social) e capitalizá-la a nosso favor? Concretizar uma metodologia de trabalho em rede e em 
parceria? 

 
 
 


