Ic. Projectos
Transversais
e Inovadores

Projecto SAUDAR – A Saúde e o Ar Que Respiramos

[316 900]

SAUDAR – A Saúde e o Ar Que Respiramos

Durante o ano de 2008, o projecto “Saudar” concluiu a sua actividade, na qual se procurou
analisar a relação entre a qualidade do ar (exterior e interior) e a saúde humana, de forma
a promover melhores condições de saúde da população alvo do estudo através da melhoria
da qualidade do ar, procurando também divulgar uma metodologia de trabalho que possa
ser útil para outras regiões do País realizarem estudos de natureza semelhante e, ainda,
disseminar um conjunto de boas práticas.
Em Novembro, procedeu-se
a uma sessão de apresentação
dos resultados do projecto
e ao lançamento de um livro
que descreve a preparação
e execução do projecto em detalhe,
apresenta a sua metodologia
de intervenção e divulga propostas
tendentes à disseminação
da informação à população
e à transmissão de conselhos
práticos, na tentativa de corrigir
comportamentos e práticas
que são prejudiciais à saúde.
O projecto, tendo sido executado
no concelho de Viseu, apresenta
propostas para a sua aplicação
em muitas outras regiões
do País onde se verificam
situações comuns às verificadas
naquele local.
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Programa Interuniversitário
de Reforço da Capacidade Científica
Componente do Serviço de Educação e Bolsas

[385 000]

Iniciado em 2007 e com uma duração prevista de três anos lectivos, o Programa Interuniversitário
de Doutoramento em Matemática resultou da vontade conjunta das comissões científicas
dos departamentos de Matemática Pura da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto
e de Matemática da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra de criar
um programa de formação pós-graduada que se possa constituir numa escola de referência de
investigação em matemática, ambicionando, para isso, qualidade internacionalmente reconhecível.
Em 2008, encontravam-se a frequentar este Programa Interuniversitário de Doutoramento quatro
estudantes com bolsa financiada pela Fundação Calouste Gulbenkian. Este apoio traduz-se
no pagamento das propinas, num subsídio mensal e nos correspondentes encargos sociais.

Componente do Serviço de Ciência

[360 000]

No âmbito do Programa Interuniversitário de Reforço da Capacidade Científica, um Projecto
Transversal e Inovador aprovado pelo Conselho de Administração nos finais de 2006, definiu-se
uma componente destinada a apoiar a contratação de investigadores com currículo reconhecido
e experimentado (mid-career scientists), considerada um importante instrumento de transformação
do ambiente universitário.
Em 2007, celebrou-se um protocolo entre a Fundação Calouste Gulbenkian e a Faculdade
de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa no sentido de partilhar os benefícios
que advêm de acções de colaboração científica a que ambas as instituições se proponham.
Neste contexto, a primeira acção consiste no desenvolvimento de projectos de investigação científica
na área da biologia celular e molecular. O programa realiza-se na Faculdade de Ciências Médicas
da Universidade Nova de Lisboa e no Instituto Gulbenkian de Ciência, entre 2007 e 2011,
sendo os seus progressos avaliados anualmente.

Fundação Calouste Gulbenkian

Projectos Transversais e Inovadores

Projecto Envelhecimento e Saúde

Iniciou-se a primeira fase de um projecto experimental, concebido em parceria pelo Serviço
de Saúde e Desenvolvimento Humano e pela Delegação no Reino Unido. Tratou-se, essencialmente,
de um trabalho de reflexão sobre o problema do envelhecimento da população e permitiu definir
prioridades para futuras intervenções em áreas problemáticas, como a demência, as relações
intergeracionais e a solidão. Os resultados vão permitir sintetizar um conjunto de conclusões
e de recomendações, com vista a orientar essas intervenções.
No decorrer do ano realizaram-se três conferências explorando os temas da demência, do isolamento
e do conflito de gerações, identificando áreas e questões comuns, em Portugal e no Reino Unido,
com vista a uma colaboração continuada. Diferentes subsídios apoiaram novas abordagens
e ideias inovadoras face ao desafio posto pelo envelhecimento das populações. Esta vertente
incluiu o relatório do Institute of Public Policy Research (IPPR) The Politics of Ageing (€ 51 100),
o Royal Society of Art’s “Action for Age” Design Awards (€ 73 000), uma investigação da Independent
Age sobre o potencial das novas tecnologias para reduzir o isolamento (€ 37 230), e STEER
Mental Health’, escrutinando os métodos intergeracionais de auxílio a idosos com problemas
de saúde mental (€ 21 900).
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