Fundação Bancária ”la Caixa” e Fundação para a
Ciência e a Tecnologia aliam-se para apoiar
investigação em biomedicina e saúde em Portugal
 O ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor,
e o presidente da Fundação Bancária "la Caixa", Isidro Fainé,
assinaram hoje no Porto, na presença do primeiro-ministro,
António Costa, um acordo de colaboração para impulsionar
conjuntamente projetos de investigação de excelência e impacto
social no âmbito da biomedicina e da saúde.
 Através desta aliança, a Fundação para a Ciência e a Tecnologia
igualará os investimentos que a Fundação Bancária “la Caixa”
destine a projetos de investigação selecionados em Portugal no
âmbito da sua implantação no país.
 O prémio atribuído por concurso a projetos de investigação
impulsionado pela Fundação Bancária ”la Caixa” dirige-se a
projetos de excelência nas áreas da oncologia, neurociências,
doenças infeciosas e cardiovasculares, bem como projetos
biomédicos transversais.
 “Ontem apresentámos o plano de atuação da Fundação Bancária
em Portugal para 2018, fruto da nossa aliança com o BPI, e hoje fica
visível aquela que é uma das nossas linhas de atuação
estratégicas: o apoio à investigação. Para tal contamos com o
melhor companheiro de jornada: o Governo português, a quem
quero agradecer a confiança que deposita em nós. O nosso
objetivo é comum: contribuir para o progresso de Portugal e para o
bem-estar dos portugueses”, explicou o presidente da Fundação
Bancária ”la Caixa”, Isidro Fainé.
 Com mais de um século de trajetória, a Fundação Bancária ”la
Caixa” é a primeira fundação de Espanha e uma das mais
relevantes a nível internacional.
Porto, 15 de fevereiro de 2018. O ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior, Manuel Heitor, e o presidente da Fundação Bancária "la Caixa", Isidro

Fainé, assinaram hoje no Porto, na presença do primeiro-ministro, António
Costa, um acordo que permite a atribuição conjunta de apoios a projetos de
investigação de excelência e de alto impacto social no âmbito da biomedicina e
da saúde.
As iniciativas lideradas por investigadores de universidades e centros de
investigação sem fins lucrativos que atuem em Espanha ou Portugal podem
candidatar-se a receber os ditos apoios.
No âmbito do acordo assinado hoje, a Fundação para a Ciência e a Tecnologia
associa-se à mencionada iniciativa com o compromisso de atribuir um valor
equivalente ao que conceda a Fundação Bancária “la Caixa” a projetos de
investigação liderados por investigadores de universidades e centros de
investigação sem fins lucrativos localizados em Portugal.
O objetivo de ambas as entidades, através deste programa de investimento em
investigação em biomedicina e saúde, é fomentar a investigação realizada em
centros nacionais em colaboração com outros internacionais, com o fim de
transferir os resultados em benefício da saúde e contribuir para o bem-estar
das pessoas.
“Ontem apresentámos o plano de atuação da Fundação Bancária em Portugal
para 2018, fruto da nossa aliança com o BPI, e hoje fica visível aquela que é
uma das nossas linhas de atuação estratégicas: o apoio à investigação. Para
tal contamos com o melhor companheiro de jornada: o Governo português, a
quem quero agradecer a confiança que deposita em nós. O nosso objetivo é
comum: contribuir para o progresso de Portugal e para o bem-estar dos
portugueses”, explicou o presidente da Fundação Bancária ”la Caixa”, Isidro
Fainé.
Candidatura aberta, transparente e competitiva
A seleção das propostas será baseada num processo rigoroso que cumpre
com os mais elevados padrões de qualidade, imparcialidade, objetividade e
transparência e consistirá numa primeira fase de pré-seleção de projetos
através de revisão por pares e uma segunda fase de seleção levada a cabo por
comités de peritos internacionais, relevantes em cada um dos âmbitos de
investigação.
Tipologia dos apoios concedidos pela Fundação Bancária “la Caixa”:

- Ajudas até 500.000 euros, em três anos, a projetos inovadores e
transformadores desenvolvidos por uma ou várias equipas de
investigação.
- Ajudas até 1.000.000 de euros, em três anos, a projetos que englobem
vários centros com possíveis parceiros internacionais e que apresentem
um elevado grau de transdisciplinaridade.
Os projetos recebidos serão avaliados entre os meses de março a junho, e os
resultados serão tornados públicos em julho de 2108. As iniciativas
selecionadas serão executadas ao longo de 36 meses.
Mais de 30 anos a fomentar a investigação
Fruto da entrada do BPI no Grupo CaixaBank, Portugal converte-se no
epicentro do compromisso internacional da Fundação Bancária “la Caixa” que
prevê alcançar um orçamento anual de 50 milhões de euros destinados à ação
social em Portugal.
O compromisso da Fundação Bancária ”la Caixa” com o bem-estar das
pessoas marcou a ação da entidade desde o seu nascimento, em 1904, e
continua mais vigente do que nunca. O seu principal objetivo é contribuir para a
construção de uma sociedade melhor e mais justa, dando oportunidades às
pessoas que mais necessitam.
Há mais de trinta anos que a Fundação Bancária ”la Caixa” apoia a
investigação de excelência. Nestas três décadas, a entidade destinou mais de
380 milhões de euros a fomentar a investigação através de 352 projetos;
concedeu 4.544 bolsas de excelência para promover a formação de jovens
numa centena de universidades e centros espanhóis, e impulsionou 1.629
ensaios clínicos de novos tratamentos para doentes de cancro, sida ou malária,
entre outras doenças.
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