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Candidatura a coordenadora do grupo de investigação do CICS.NOVA 

Saúde, População e Bem-estar 

Contextualização e motivação 

Esta proposta de candidatura surge num contexto conturbado para o CICS.NOVA, resultado da 

avaliação das unidades de I & D pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, mas a convicção de 

que é necessário unir sinergias, identificar oportunidades, definir estratégias de ação e 

perspetivar o futuro com confiança e otimismo, constituem razões que me levam a apresentar 

esta candidatura a coordenadora do grupo RG5. 

A presente candidatura surge também em sequência da experiência preliminar de coordenação 

do grupo RG5, em substituição da Professora Ana Fernandes, entre setembro de 2016 e 

dezembro de 2017, e do reconhecimento que é necessário dar continuidade à dinamização do 

grupo.  

Integrada como investigadora-colaboradora, desde 2008, no grupo Dinâmicas Populacionais e 

Saúde, existiu, desde sempre, um contacto privilegiado com o então CESNOVA/FCSH, mais tarde 

também como entidade parceira do projeto Envelhecimento e Violência (PDTC/CS-

SOC/110311/2009), no qual fui investigadora principal entre 2011-2014.  

As questões do envelhecimento e da saúde têm constituído eixos norteadores de todo o meu 

percurso profissional, quer em termos de docência, quer de investigação. A partir de 2014, de 

investigadora-colaboradora passei a investigadora integrada no CICS.NOVA, e em maio de 2016 

iniciei o POSDOC, integrada no CICS.NOVA, início de atividade que coincidiu com o pedido, por 

parte da direção do CICS.NOVA, da coordenação do RG5, em substituição da Professora Ana 

Fernandes. 

Com esta experiência, ainda que informal, tive oportunidade de organizar  iniciativas internas 

várias, tais como um workshop (20 de janeiro de 2017) e reuniões com alguns investigadores do 

grupo (julho e setembro de 2017), o que permitiu criar uma base de reflexão para a posterior 

reorganização das linhas do RG 5 - Saúde, População e Bem-estar em três grandes áreas de 

investigação,: 1) Dinâmicas populacionais e envelhecimento; 2) Determinantes e desigualdades 

em saúde e bem-estar; 3) Políticas públicas, organizações e profissões de saúde”. 

Deste trabalho preliminar de envolvimento e auscultação dos diferentes investigadores do RG5, 

resultaram diferentes preocupações e contributos, eixos que considero estratégicos a 

desenvolver, que passaria a destacar e que fazem parte da minha proposta de coordenação. 
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Oportunidades e áreas estratégicas de desenvolvimento para o futuro 

Oportunidades internas 

Alguns constrangimentos foram identificados no trabalho conjunto: dificuldades de atuação 

concertada entre investigadores dos diferentes polos e grupos de investigação pela diversidade 

de interesses de investigação, que torna complexo o processo de articulação e definição de 

projetos comuns; a dispersão geográfica dos seus investigadores como elemento 

desmobilizador para a articulação e para uma cultura de grupo (tempo e custo financeiro com 

deslocações); o não reconhecimento do trabalho científico que é realizado através da 

participação em iniciativas e projetos na sociedade civil; reduzida mobilidade internacional dos 

investigadores; a ausência de programas de acolhimento a investigadores estrangeiros e de 

apoios financeiros.   Daqui decorrem um conjunto de propostas de ação: 

(1) Convergir temáticas através de iniciativas conjuntas de reflexão e de divulgação: 

 Dar continuidade aos encontros anuais do CICS.NOVA; 

 Organizar jornadas semestrais com o grupo RG5 (investigadores-integrados, 

colaboradores, alunos etc) de modo a divulgar o trabalho realizado pelos seus 

investigadores e como forma de dinamização de espaços de reflexão e iniciativas 

conjuntas; 

 Organizar iniciativas para o exterior, de divulgação do trabalho desenvolvido pelos 

investigadores. 

(2) Alargar o grupo de investigadores e suscitar novos focos de interesse, em particular junto 
de mestrandos e doutorandos: 

 Organização de sessões de divulgação do Ensino e Investigação na Área da Saúde e do 
Bem-estar 

Potenciar a articulação com os mestrados e doutoramentos em sociologia, geografia e ecologia 

humana, de modo a suscitar novos interesses de pesquisa na área da saúde, nomeadamente 

desigualdades sociais em saúde, organizações em saúde, cuidados de longa duração e dinâmicas 

populacionais. As questões associadas à saúde, ao envelhecimento demográfico e às migrações 

constituem áreas estratégicas centrais na agenda da investigação e é necessário dar a conhecer 

o trabalho desenvolvido pelos investigadores do RG5, em ambos os ciclos, de modo a suscitar 

novos interesses e participações de alunos em projetos de investigação que estejam a decorrer. 
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(3) Repensar o sistema de avaliação e numa nova contabilização do trabalho científico 

A equipa do RG5 tem ritmos e estratégias consolidadas de trabalho diferenciados em função da 

história das investigações realizadas pelos seus membros. No entanto, é claro o esforço que tem 

sido desenvolvido pelos seus investigadores no sentido da internacionalização e da excelência 

da investigação, através da obtenção de financiamento nacional, internacional e da divulgação 

do seu trabalho em publicações científicas (nacionais e internacionais) e na participação em 

eventos científicos (conferências, seminários e reuniões de trabalho). Continuar a premiar o 

esforço de publicação em revistas indexadas deverá ser uma prioritária estratégica, sem 

descurar outros tipos de publicações e intervenções, não menos importantes, com impactos 

locais e nacionais significativos, e que contribuem para a consolidação do conhecimento e para 

tornar os resultados das investigações acessíveis a um público mais vasto. Por isso, este esforço 

de divulgação e articulação com a sociedade civil deverá ser também valorizado em termos de 

critérios de avaliação. Destacaria os seguintes aspetos: 

(1) A participação em colóquios, seminários, ações de sensibilização e de formação ou 

colaborações várias (em revistas, sem arbitragem científica; comunicações apresentadas no 

âmbito de colóquios organizados por entidades governamentais e/ou outras), desde que o 

CICS.NOVA seja identificado.; 

(2) Valorização da captação de financiamento assim como todo o trabalho preparatório de 

submissão de candidaturas, ao qual deveria ser atribuída uma ponderação, mesmo às 

candidaturas que acabem por não ser aprovadas; 

(3) O critério de atribuição de um limite de 3 pontos relativamente à "arbitragem científica em 

evento ou publicação em revistas/artigos, conselhos científicos de congressos, participação em 

júris científicos, avaliações científicas em mesas ou congressos, participação como júris de 

Doutoramento fora das instituições de pertença e consultadoria em projetos" é de todo limitado 

e deverá ser repensado numa nova escala  mais alargada (por ex. 1-3; 4-6; 7-9; > 10) de modo a 

valorizar também este tipo de participação. 

Oportunidades externas 

Sem perder de vista o enquadramento, as prioridades e agenda para a investigação, definida 

pelo CICS.NOVA, o RG5 poderá adequar a sua linha estratégia, aproveitando as oportunidades 

que estão a acontecer, no âmbito da Universidade Nova de Lisboa, nomeadamente com o 

programa NOVA Saúde e o laboratório colaborativo. Temas como “globalização e 

epidemiologia”, “doenças e dor crónica”, “envelhecimento ativo”, “a profissão médica” e o 
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“futuro da formação em saúde”, “tecnologias da saúde e inovação”, “família e cuidados 

informais” entre outros temas, têm vindo a ser desenvolvidos no âmbito do CICS.NOVA (e não 

apenas do RG5), refletindo o alinhamento com os objetivos definidos pela Plataforma NOVA 

saúde e com o laboratório colaborativo - Value improvement in health and care.  

 

4) Potenciar a participação dos investigadores na plataforma NOVA SAÚDE 

Novos desafios foram lançados com o programa NOVA Saúde, no sentido de agregar e promover 

colaborações entre diferentes unidades orgânicas da NOVA e investigadores provenientes da 

Faculdade de Ciências Médicas/Nova Medical School (NMS); Nova School of Business & 

Economics (Nova SBE); Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT);Faculdade de Direito (FD); 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (FCSH);Instituto de Tecnologia Química e Biológica 

António Xavier (ITQB); Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP);NOVA Information Management 

School (NOVA IMS) Instituto de Higiene e Medicina Tropical (IHMT).  

Penso que esta plataforma deverá ser melhor potenciada pelos investigadores do RG5 com uma 

atitude proactiva de participação, existindo abertura para colaborações futuras profícuas, quer 

do ponto de vista da docência quer da investigação, que importa continuar a dinamizar.  

O desafio é aproveitar o potencial que existe no desenvolvimento da investigação, do ensino e 

da ligação à comunidade. Cinco áreas estratégicas foram definidas pelo programa NOVA SAÚDE: 

envelhecimento, doenças crónicas e infeção, nutrição, value improvement in health and care e 

Healthcare Dynamics. Esta última área estratégica incorpora outras sub-divisões: Integrated 

Care, Migration and Health e Quality Improvement and Patient Safety. 

(https://www.unl.pt/nova/areas-estrategicas).  

Várias iniciativas têm sido realizadas no âmbito da plataforma NOVA Saúde, nomeadamente a 

organização e participação em conferências, encontros temáticos ligados à saúde (por ex. I 

Conferência NOVAsaúde “Para um desenvolvimento humano inovador e sustentável” (19 

setembro 2018), II Conferência “Migração e Saúde” (15 outubro 2019) que tiveram como 

objetivo central divulgar as principais linhas de investigação desenvolvidas na área da saúde na 

Universidade NOVA. 

 

5) Potenciar a criação de redes colaborativas nacionais e internacionais 

Promover a mobilidade internacional dos investigadores bem como apoiar programas de 

acolhimento de investigadores, com currículos relevantes na área, e que garantam o impacto 

nacional e internacional  do trabalho cientifico, torna-se uma atividade a desenvolver 
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mediante propostas prévias de colaboração, onde sejam definidas atividades e que se tornem 

uma mais-valia para o CICS.NOVA (por ex. publicação conjunta, participações em sessões 

temáticas e/ou horas de docência) mediante a atribuição de um apoio financeiro e logístico.  

Estas iniciativas poderão ser desenvolvidas de modo a fomentar a criação de redes colaborativas 

que incluam parceiros internacionais (universidades, redes de investigação e outras entidades) 

e nacionais, no âmbito da saúde, população e bem-estar.  

 

6) Diversificar a oferta formativa para o público em geral 

Aproveitando as competências e o know how da excelência da investigação que é produzida 

pelos investigadores do CICS.NOVA, o objetivo é diversificar a oferta formativa de temáticas que 

estejam a ser investigadas pelos membros do RG5 e que possam ser transferidas para vários 

públicos alvo na sociedade civil (entidades publicas e privadas e do terceiro sector, profissionais 

de saúde e de ação social, dirigentes, investigadores, etc), numa lógica de investigação aplicada, 

mas ao mesmo tempo, mediante um contrato de prestação de serviço. Possíveis temas da oferta 

formativa: (1) métodos de pesquisa qualitativa em saúde. A utilização de técnicas qualitativas 

assume hoje uma maior preponderância na área da saúde pública e da epidemiologia social, e é 

reconhecida como uma lacuna identificada por parte de investigadores e profissionais da saúde. 

O aprofundamento dos métodos qualitativos foi também uma necessidade reconhecida pelo 

grupo da NOVASAÚDE, e nessa medida, propõe-se a realização de um curso sobre métodos de 

pesquisa qualitativa em saúde, quer na perspetiva da população e de grupos específicos, e do 

acesso aos cuidados de saúde, quer na avaliação de impacte dos programas e das políticas de 

saúde;  (2) curso livre sobre métodos de avaliação da qualidade dos cuidados (sociais e de saúde) 

em estruturas residenciais para pessoas idosas: modelos de avaliação e monitorização. São dois 

exemplos de possíveis ofertas formativas a desenvolver e que os investigadores do RG5 

poderiam apresentar anualmente a sua oferta e dinamizar. Trata-se de fomentar um diálogo 

entre a investigação e o sector da saúde e social e contribuindo, assim para colocar a ciência ao 

serviço da sociedade e respondendo aos desafios societais. 

 

 

 

Lisboa, 9 de janeiro de 2019                                                                    Ana Paula Gil 


