
 

 
 

NOTA DE IMPRENSA 

 

FCT abre candidaturas ao apoio Gender Research 4 Covid-19 

 

Apoio para financiamento de projetos de investigação sobre os impactos da COVID-19 nas desigualdades 
de género e na violência contra as mulheres e violência doméstica 

 
A Fundação para a Ciência e a Tecnologia (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), abriu as candidaturas 
ao apoio especial Gender Research for Covid 19, cujas candidaturas decorrem de 15 de maio até às 17h 
(hora de Lisboa) de 2 de junho de 2020. 
 
Este apoio visa financiar projetos de investigação e iniciativas que permitam a produção e difusão de 
conhecimento sobre os impactos da Covid-19 nas desigualdades de género e na violência contra as 
mulheres e violência doméstica. Considerando a atual capacidade científica e tecnológica em Portugal, e 
que cada momento de crise traz impactos diversos também ao nível da desigualdade de género, surge a 
necessidade de analisar este desafio e de apresentar instrumentos de resposta e de intervenção. 
 
Os projetos propostos devem seguir três linhas de Investigação e desenvolvimento (I&D): 
Linha 1 - Género e mercado de trabalho durante e no período pós crise Covid-19 
Linha 2 - Covid-19, quotidianos, estereótipos e papéis de género 
Linha 3 - Covid-19 e violência contra as mulheres e violência doméstica 
 
Esta linha de financiamento tem prevista uma dotação orçamental de 500 mil euros, sendo que existem 
duas tipologias de projetos: os projetos de concretização rápida, com o máximo de 4 meses para 
desenvolvimento e um apoio máximo por projeto de 20 mil euros; e os projetos de análise longitudinal, 
com o máximo de 10 meses para desenvolvimento e um apoio por projeto de 40 mil euros. 
 
O apoio é destinado a Instituições do ensino superior e seus institutos, Laboratórios do Estado e outras 
instituições públicas de investigação, sociedades científicas ou associações científicas sem fins lucrativos, 
Instituições públicas ou privadas sem fins lucrativos, que poderão concorrer individualmente ou em 
parceria. A avaliação dos projetos propostos será feita por uma comissão que integrará peritos a designar 
pela FCT e pela CIG. 
 
Este financiamento para a investigação nacional vem juntar-se a um conjunto de apoios, concursos e outras 
iniciativas, lançados este ano pela FCT no âmbito do combate à Covid-19, mais concretamente: o concurso 
de bolsas de investigação para doutoramento DOCTORATES 4 COVID-19; o concurso RESEARCH 4 COVID-19, 
o Concurso para projetos de I&D AI 4 COVID-19: Ciência dos Dados e Inteligência Artificial na Administração 
Pública, 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. 
 
Mais informações na página Gender Research 4 Covid-19. 
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