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Abertura da Conferência Final do Projeto PARENT - Procriação e 

Parentalidade em contexto de baixa fecundidade, mudança 

familiar e crise económica 

22 setembro 2022 

9:00h, ICS-ULisboa, Auditório Sedas Nunes 

 

Vitor Sérgio Ferreira 

Coordenador do GI LIFE  

Percursos de Vida, Desigualdades e Solidariedades 

  

 

Bom dia a todas e a todos,  

 

Começava por dar as boas-vindas a todas as pessoas presentes, em 

nome do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, nesta 

que será a Conferência Final do projeto PARENT - Procriação e 

Parentalidade em contexto de baixa fecundidade, mudança familiar e 

crise económica. 

Uma saudação especial aos nossos convidados de fora, Professor Claude 

Martin, da Universidade de Rennes, e à Professora Maria Rita Testa, da 

Libera Università Internazionale degli Studi Sociali “Luiss Guido Carli”, 

que foram consultores internacionais do projeto e serão key-note 

speakers e comentadores nesta conferência.  
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Uma saudação também especial para as Doutoras Piedade Lalanda e 

Joana Almeida, da Universidade dos Açores, para as Doutoras Filomena 

Mendes e Maria da Graça Magalhães, da Universidade de Évora, e para 

as Doutoras Filomena Santos e Maria Luísa Félix, da Universidade da 

Beira Interior, instituições parceiras do ICS neste projeto de 

investigação. 

E por fim, the last but not the least, uma saudação muito especial às 

minhas colegas do Grupo de Investigação LIFE, Doutoras Vanessa 

Cunha, Sofia Marinho, Susana Atalaia, Mafalda Leitão e Karin Wall, as 

guerreiras que, em grande medida, levaram avante este projeto, um 

projeto que foi financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia e 

desenvolvido entre outubro de 2018 e setembro de 2022. 

Ou seja, um projeto cujo desenvolvimento teve de lidar com um enorme 

imprevisto para o qual nenhum de nós, enquanto investigadores e 

cidadãos, tinha qualquer tipo de plano de contingência: uma crise 

pandémica duradoura, com muitas restrições em termos de contactos 

interpessoais presenciais, e dois longos períodos de lockdown. 

De um momento para o outro, tudo mudou. As relações sociais 

reconfiguraram-se, domesticizaram-se e virtualizaram-se, obrigando a 

reconfigurações inesperadas nos planos de investigação que os vários 

projetos de investigação a iniciar ou em andamento tinham.  
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Enquanto coordenador de um grupo de investigação com vários 

projetos a decorrer entre investigadores e doutorandos, tive também de 

reagir, depois da surpresa inesperada, e encorajar as equipas e pessoas 

a continuar o seu trabalho, criando fóruns de discussão online – como 

foram os nossos webinares quinzenais ou semanais – para discutirmos 

novas estratégias teórico-metodológicas para lidar com os contextos e 

sujeitos de investigação, mas também para apoiarmo-nos mutuamente 

em termos pessoais, numa espécie de momentos de terapia coletiva.  

LIFE goes on (https://liferesearchgroup.wordpress.com/category/life-

goes-on/), foi o nome dado a uma rubrica criada no blog do grupo de 

investigação (https://liferesearchgroup.wordpress.com/), com o 

propósito de partilharmos entre nós e com o mundo, as nossas ideias, os 

nossos estados de alma, mas também as ferramentas de ofício e olhares 

que tivemos de reinventar para enfrentar as enormes dificuldades e 

desafios que tivemos pela frente.  

No primeiro post que fiz para essa rubrica, publicado no dia 1 de abril 

de 2020 (https://liferesearchgroup.wordpress.com/2020/04/01/a-

contaminacao-das-ciencias-sociais-num-mundo-aos-quadradinhos/), 

diagnosticava como o Sarscov 19 «veio contaminar os mundos de vida 

de tod@s @s cientistas sociais, desde as formas de organização do 

trabalho científico e de conciliação entre trabalho e família, até à forma 

como moldam os objetos de estudo e se relacionam com @s 

interlocutores nos respetivos terrenos. Não há tema nem pessoa que 

não experimente alguma forma de contaminação social e simbólica pelo 

COVID-19, esteja ou não biologicamente infetada.”  
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E apelava para que “apanhados desprevenidos, nos apressássemos a 

pensar como reformular as nossas questões de partida, como readaptar 

as nossas abordagens e hipóteses teóricas, como continuar os nossos 

caminhos de pesquisa por forma a acolher a inevitável contaminação 

simbólica e social dos nossos objetos de estudo pelo COVID-19, e 

integrá-la nos nossos dispositivos de compreensão, explicação e 

observação do mundo». 

A equipa de investigação deste projeto participou ativamente desta 

dinâmica do grupo de investigação LIFE, contribuindo e recebendo dela 

em condições de mutualidade que sempre fiz questão de cultivar, e é 

nesta perspetiva que eu estou particularmente feliz hoje, em ver chegar 

ao fim com sucesso este projeto, com esta conferência que virá 

apresentar e discutir um tema tão premente como a Procriação e a 

Parentalidade em contexto de crise económica, mas também, 

acrescento, de crise pandémica. 

Estou feliz e muito grato a esta equipa por ter chegado aqui, a bom porto 

como irão constatar ao longo das várias sessões, mas também vos estou 

grato por terem sido sempre generosas nas vossas partilhas no contexto 

do grupo de investigação LIFE. Muito obrigado a todas, e continuação de 

bom trabalho no dia que têm pela frente. 

 


