
 

 
NOTA DE IMPRENSA 

 
FCT abre Concurso de Bolsas de Investigação para Doutoramento Maria de Sousa 

 
Concurso visa a atribuição de 50 bolsas de investigação para a área da epidemiologia e virologia e o título 

pretende ser uma homenagem à investigadora consagrada internacionalmente pelos seus estudos na 
área imunológica 

 
No dia em que se assinala a passagem de um ano após a morte da investigadora Maria de Sousa, 14 de abril, 
a Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), em colaboração com a Agência de Investigação Clínica e 
Inovação Biomédica (AICIB), anuncia a abertura de um concurso para atribuição de bolsas de investigação 
para Doutoramento denominado Maria de Sousa. O concurso visa atribuir 50 bolsas investigação na área da 
epidemiologia e virologia e as candidaturas estarão abertas de 1 e 30 de junho de 2021. 
 
O objetivo do concurso é incentivar a obtenção de novos conhecimentos que permitam criar competências 
para respostas a fenómenos epidemiológicos e virológicos, incluindo pandémicos, e que se traduzam em 
medidas de prevenção eficientes, melhores cuidados de saúde e a um apoio efetivo aos cidadãos.  
 
Serão consideradas candidaturas em qualquer área científica, com projetos que contribuam para aumentar 
o conhecimento nos seguintes temas: 

• epidemiologia e fatores de risco de infeção e doença grave pelo vírus; 
• a interação Homem-animal, mecanismos de resistência e de transmissão interespécies do vírus, e 

o risco de pandemias; 
• estratégias de prevenção e preparação para novas epidemias, incluindo vacinas; 
• abordagens inovadoras, incluindo novos métodos e novas tecnologias, para o diagnóstico da 

doença; 
• caracterização dos mecanismos de infeção viral; 
• caracterização da resposta do hospedeiro, imunológica celular e serológica, à infeção pelo vírus, 

impacto da idade e comorbilidades; 
• desenvolvimento de novas terapias e de novas abordagens terapêuticas, incluindo equipamentos 

de suporte de vida e de proteção individual para o combate à doença; 
• repercussões da infeção viral na saúde materna e no recém-nascido; 
• impacto psicológico e alterações de comportamento associadas à pandemia. 

 
Mais informação na página do concurso. 
 

O título de Maria de Sousa dado a este Concurso de Bolsas de Investigação para 
Doutoramento é uma homenagem à investigadora, Professora emérita da Universidade do 
Porto e investigadora emérita do Instituto i3S, e também professora catedrática jubilada do 
Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, consagrada internacionalmente pelos seus 
estudos na área imunológica e especialmente sobre a área timo-dependente, ou área T. Por 
ocasião da sua morte, a FCT publicou um voto de pesar com a biografia de Maria de Sousa, 
disponível aqui. 

 
Fotografia de Luísa Ferreira, in livro “Mulheres na Ciência” – 1ª edição 

 
Lisboa, 14 de abril 2021 
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