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Call nº2/2021 

Seleção de Artigos para o nº. 10 | 2021  

Caderno Temático 

Momentos COVID 19 - II: Antecedentes, Vivências atuais e Perspetivas futuras   

Introdução 

Antecedida por pelo menos cinco grandes pandemias, surgiu em 2020 a Covid-19 que, à 
data da abertura desta call já tinha a nível mundial originado 3,07 milhões de mortes, 145 
milhões de infeções, e em Portugal originado 16.959 mortes e 833.964 infeções, e atingido 
a população portuguesa com 13 estados de emergência.  

Esta breve nota introdutória levanta várias interrogações relacionadas com as referidas 
pandemias antecedentes, com o que já vivemos desde que a atual começou, com que 
estamos a viver agora, e, com o futuro que provavelmente nos poderá esperar a curto e 
médio prazo.  

Convictos de que interessantes contributos podem ser divulgados por investigadores de 
vários países que se têm debruçado sobre as questões levantadas, os organizadores deste 
número temático lançam o repto para que divulguem em Desenvolvimento e Sociedade: Revista 
Interdisciplinar de Ciências Sociais (D&S), os seus trabalhos sobre o tema em análise. 

  

Objetivo 

Pretendemos com a presente call, exortar todos os interessados em transmitir os seus 

conhecimentos sobre o fenómeno da(s) pandemia(s), para que submetam propostas de 

artigos a incluir no nº 10 da revista Desenvolvimento e Sociedade, com publicação prevista para 

dezembro 2021, e que se debrucem sobre os seguintes tópicos: 

         O que nos ensinaram as anteriores pandemias e que ignorámos, ou, o que foi 

tomado em consideração? 

         Quais as semelhanças e diferenças entre a atual e anteriores pandemias? 



         O que já aprendemos com a atual pandemia e, que questões ainda estão por 

responder? 

         Com que repercussões vamos ter de nos defrontar e qual a respetiva 

magnitude? 

         O que nos aguarda nos próximos 2 a 3 anos (ou posteriormente) ao nível dos 

diversos setores da vida social (Educação, Turismo, Economia, Desigualdades 

sociais, Saúde e outros)?. 

Este caderno temático será coordenado pelos seguintes investigadores do 

CICS.NOVA.UÉvora:  

Marcos Olímpio dos Santos | Maria Saudade Baltazar 

  

Cronograma da edição do nº. 10 | 2021 

         Lançamento da CALL: 30 de abril 

         Lembrete de submissão de artigos: 30 de julho  

         Submissão de artigos científicos: até 15 de setembro 

         Divulgação de resultados: 15 de outubro 

         Publicação em versão eletrónica: 30 de dezembro 

Critérios de Submissão  

Disponíveis em 

http://www.revistas.uevora.pt/index.php/desenvolvimento_sociedade/about/submission

s#onlineSubmissions   

Avaliação dos Artigos (peer-review) 

Para garantir o rigor e qualidade dos trabalhos, estes serão avaliados por colegas de diversas 

universidades que aceitaram integrar o Conselho Consultivo/Painel de Referes. 

  

Portugal, Évora, 30 de abril de 2021 

Marcos Olímpio dos Santos e Maria da Saudade Baltazar  

Direção e Coordenação Editorial  
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