NOTA DE IMPRENSA

FCT anunciou resultado do apoio “GENDER RESEARCH 4 COVID-19”
Selecionados 16 projetos para investigação sobre o impacto da emergência de saúde provocada pela
COVID-19 nas desigualdades de género e violência contra as mulheres e violência doméstica.
A Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) apresentou os resultados do apoio “GENDER RESEARCH 4
COVID-19”, no âmbito do qual serão financiados 16 projetos de investigação, que representam um
investimento de 506 mil euros, provenientes de fundos nacionais através do orçamento da FCT.
O “GENDER RESEARCH 4 COVID-19” é uma iniciativa promovida pela FCT, em articulação com a Secretaria de
Estado para a Cidadania e a Igualdade e o apoio da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG),
que consiste num apoio especial direcionado a projetos de investigação sobre o impacto da emergência de
saúde provocada pela COVID-19 nas desigualdades de género e violência contra as mulheres e violência
doméstica. As candidaturas a este apoio decorreram de 15 de maio a 2 de junho de 2020, estando aberto a
propostas e iniciativas com vista à produção e difusão de conhecimento sobre os impactos de género da
pandemia provocada pela COVID-19 e dos planos de contingência e medidas adotadas para a conter e
resolver.
No total receberam-se 145 candidaturas, das quais foram selecionados 16 projetos para financiamento,
distribuídos pelas seguintes linhas de investigação e desenvolvimento enquadradas por este apoio:
Linha 1 - Género e mercado de trabalho durante e no período pós crise Covid-19 (5 projetos)
Linha 2 - Covid-19, quotidianos, estereótipos e papéis de género (3 projetos)
Linha 3 - Covid-19 e violência contra as mulheres e violência doméstica (8 projetos)
Dos projetos selecionados, 9 projetos são de concretização rápida, com o máximo de 4 meses para
desenvolvimento e um apoio máximo por projeto de 20 mil euros, e 7 projetos são de análise longitudinal,
com o máximo de 10 meses para desenvolvimento e um apoio por projeto de até 40 mil euros.
O apoio Gender Research 4 Covid-19 integra-se num alargado conjunto de apoios, concursos e outras
iniciativas, lançados este ano pela FCT no âmbito do combate à Covid-19, em que se incluem: o apoio especial
RESEARCH 4 COVID-19, com duas edições; o Concurso para projetos de I&D AI 4 COVID-19: Ciência dos Dados
e Inteligência Artificial na Administração Pública; o apoio Verão com Ciência, em colaboração com a Direção
Geral do Ensino Superior (DGES); o portal Science 4 COVID-19; o aumento da capacidade da RCTS – Rede
Ciência, Tecnologia e Sociedade, que suporta as ligações à internet da comunidade de ensino e investigação;
o reforço da capacidade dos serviços que asseguram ensino a distância e teletrabalho na comunidade
académica e científica (Colibri, NAU, Educast, Videocast); e a criação de uma página COVID-19 no site da FCT,
que reúne toda a informação que vai sendo emitida, relacionada direta ou indiretamente com esta situação
de pandemia.
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