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Relativamente aos projetos de investiga-
ção que surgiram em resposta à pandemia.
Quais os que merecem maior destaque?
Além da FCT continuar com a programa-
ção habitual da investigação científica, e

mesmo assim, todos os nossos progra-
mas de base continuaram. Mas esta situa-

ção excecional trouxe-nos a noção que é

absolutamente necessário lançar instru-

mentos específicos neste âmbito. E que
dada à situação tínhamos que desenvolver
instrumentos com uma aplicação rápida.
Falamos de um projeto de investigação e
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desenvolvimento tecnológico aplicados à

pandemia da Covid- 19, foram solicitadas

candidaturas para três áreas especificas:

terapêutica, diagnóstico e equipamentos.
Estes são projetos de implementação rá-

pida, para que ainda possam contribuir de

uma forma eficaz para a situação atual e

têm a duração prevista de três meses.
Uma outra condição essencial, é o envolvi-

mento de entidades que prestam serviços
ou cuidados de saúde. A FCT tem como
foco que as ações de investigação sejam
dirigidas para o tema Covid- 19 ecom apli-

cação direta no nosso sistema de saúde.

Tivemos já a atribuição de 66 projetos que
estão em curso, o que é fantástico, esta

capacidade de resposta das entidades e

investigadores, todo o processo teve a du-

ração de pouco mais de um mês.

São projetos que trazem novos conheci-

mentos, novas aplicações e que deseja-
mos que contribuam para melhorar a nos-

sa resposta à pandemia. Este concurso

designa-se por; Research 4 Covid-19 e terá

um segundo período de candidaturas.
Relativamente a este concurso gostaria de

realçar duas coisas: a primeira, que foi a

FCT a entidade promotora desta ideia, mas
tivemos desde do primeiro momento a co-

laboração da Agência de Investigação Clí-

nica e Inovação Biomédica (AICIB), que é

uma instituição que se encontra no terreno

e são nossos parceiros.
A segunda a realçar: é o fato que tivemos

um painel de avaliadores que de uma for-

ma generosa, sem qualquer benefício pró-

prio se disponibilizaram, e em tempo recor-

de, para avaliarem as várias candidaturas.
Foi exemplo de solidariedade e de partici-
pação cívica desde grupo.


