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Investigadora
111  Um 

consórcio in-
ternacional, 
q u e  r e ú n e 
cientistas 

de 40 países, incluindo 
Portugal, está a estudar o 
impacto da pandemia da 
covid-19 na satisfação e 

exaustão parental 
no mundo, anun-
ciou a Universi-
dade de Coimbra 
(UC). Esta investi-

gação transcultural 
pretende “aumentar 
a compreensão dos 
fatores que dificul-
tam ou ajudam os 

pais e mães a lidar com o 
stresse resultante da ne-
cessidade de conciliarem 
múltiplas tarefas em situ-
ação de confinamento”, 
refere a UC.

As implicações da pan-
demia, “especificamente 
o confinamento a casa, o 
isolamento social, o encer-
ramento das creches, jar-
dins-de-infância e escolas, 
o teletrabalho, o “lay-off” e 
os despedimentos vieram 

colocar novos desafi os ao 
exercício da parentalida-
de e da coparentalidade”, 
afi rma a investigadora Ma-
ria Filomena Gaspar.

Investigadora do Centro 
de Estudos Sociais (CES) 
e professora da Faculda-
de de Psicologia e de Ci-
ências da Educação da UC 
(FPCEUC), Maria Filomena 
Gaspar coordena o estudo 
em Portugal, em conjunto 
com Anne Maria Fontaine, 
professora emérita da Uni-
versidade do Porto. Estes 
desafios, acrescenta a es-
pecialista em psicologia da 
educação da UC, “resultam 
das múltiplas tarefas que 
têm de conciliar (funções 
parentais habituais, apoio 
ao ensino escolar em casa, 
trabalho em casa, aumen-
to das horas despendidas 
em tarefas domésticas), 
numa situação de confi na-
mento que é nova e, para 
muitos pais, acompanha-
da de grandes desafi os fi -
nanceiros e da antecipação 
de difi culdades no futuro”.

A equipa de investiga-

dores solicita, entretanto, 
a participação de pais e 
mães neste estudo, atra-
vés do preenchimento do 
questionário disponível 
em https://inqueritos.ces.
uc.pt/index.php/293452. É 
feito um apelo especial aos 
pais para responderem, 

“pois habitualmente são 
as mães que mais partici-
pam neste tipo de inves-
tigação, o que gera uma 
lacuna na compreensão 
da satisfação e exaustão 
parental dos homens” (a 
única condição é ter pelo 
menos um fi lho(a) a viver 
em casa, qualquer que seja 
a idade).

A forma como lidam 
com o stresse na altura de 
conciliar múltiplas tare-
fas ou as difi culdades que 
essa situação cria são as 
principais questões que 
serão abordadas neste es-
tudo. “No primeiro gru-
po inclui-se a existência 
de um/a companheiro/a 
que partilha as tarefas e 
de momentos em que os 
pais/mães se autocuidam, 
por exemplo, enquanto no 
segundo grupo podemos 
considerar a existência de 
uma criança com proble-
mas de comportamento 
ou hiperatividade ou uma 
mãe/pai muito autoexi-
gente consigo mesmos”, 
explica a investigadora.

Objetivo é perceber de que forma os pais estão a lidar com esta situação

Maria Filomena Gaspar é a coordenadora 
nacional desta investigação transcultural 
que junta cerca de 40 países e onde se 
quer estudar o impacto da pandemia 
covid-19 na satisfação e exaustão parental 

ESAC promove amanhã três palestras sobre o tema ambiente

111  A Escola Supe-
rior Agrária  de Coimbra 
(ESAC) organiza amanhã, 
a partir das 10H00, três 
palestras por vídeoconfe-
rência sobre ambiente. Em 
nota enviada pela institui-
ção de ensino, é dito que 
as conferências integram-
se no Mestrado em Gestão 
Ambiental.

A primeira é dedicada 
à “Gestão de resíduos de 

construção e demolição 
no contexto da economia 
circular” e tem como ora-
dora Catarina Santos, da 
RCD. Depois, às 11H30, é a 
vez de ser abordado tema 
da “Difusão de práticas de 
sustentabilidade em ca-
deias de suprimentos”, por 
Handson Pimenta, do Ins-
tituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Rio 
Grande do Norte (Brasil).

“Gestão ambiental, de 
energia e de segurança e 
saúde no trabalho na Bor-
gstena Textile Portugal”, 
por Ana Filipe Ribeiro, da 
Borgstena Textile Portugal, 
é a última palestra prevista 
e tem início às 15H00. 

Os interessados em as-
sistir a estas palestras 
devem aceder a https://
videoconf-colibri.zoom.
us/j/7798071675.

6 O Instituto Universitário Justiça e Paz lançou 
um apelo para que recorram ao serviço de “Take Away” 
que o restaurante criou para poder enfrentar este tempo 
de pandemia. Este organismo, embora de portas fechadas 
desde o início do estado de emergência, “mantém a traba-
lhar de segunda a sexta-feira a sua cozinha para possibilitar 
alimentação básica a alguns dos estudantes apoiados pelo 
Fundo Solidário”, referem em nota.
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RHá fatores que podem 
ajudar os pais a lidar com 
o stresse resultante da 
necessidade de conciliarem 
múltiplas tarefas em 
situação de confi namento 
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