FUNDACIÓN SALUD 2000 CRIA BOLSA
SERONO DE INVESTIGAÇÃO BIOMÉDICA
EM PORTUGAL
Dr. Luis Filipe Pereira, Ministro da Saúde, preside à cerimónia
de Apresentação da Fundación Salud 2000 e Convocatória das
Bolsas Serono de Investigação

Lisboa, 19 de Abril de 2004 - Fundación Salud 2000 é uma instituição privada
sem fins lucrativos cujo objectivo é promover a investigação biológica e biomédica
em todas as disciplinas que contribuem para o desenvolvimento da Saúde. Após 13
anos de história, Fundación Salud 2000 amplia a sua actividade a Portugal.
Fundación Salud 2000 promove a investigação portuguesa através da realização de
uma bolsa de investigação dirigida exclusivamente a investigadores nacionais, numa
área tão importante como a Neurologia à qual não se destinam muitos recursos de
investigação. Esta bolsa, intitulada “Bolsa Serono de Investigação Biomédica
em Portugal”, vai distinguir o trabalho dos investigadores portugueses através do
financiamento de um projecto de investigação que demonstre ter potencial para
originar desenvolvimentos significativos na área da Neurologia.
A partir de 2004, a Fundación Salud 2000 passará também a atribuir a Portugal
quatro “Bolsas Serono de Investigação” dirigidas a investigadores de Espanha e
Portugal, e que se desenvolvem nas seguintes áreas: “Investigação Clínica em
Infertilidade”, “Investigação Clínica em Esclerose Múltipla”, “Investigação Clínica em
Endocrinologia”, “Psoríase: Imunologia e Clínica”,.
Fundación Salud 2000 contará a partir de agora com o Sr. Prof. Doutor Ribeiro da
Silva, Presidente da Federação das Academias de Medicina da União Europeia e
director do Centro de Bioética da Faculdade de Medicina de Lisboa, como membro do
seu patronato.

Poderão propor-se às Bolsas Serono de Investigação, atribuídas pela Fundação Salud
2000,

os investigadores,

individualmente

ou

em equipa, com

projectos

de

investigação com uma duração mínima do estudo de um ano e máxima de três anos.
À semelhança das quatro bolsas espanholas que irão ter dimensão ibérica, o projecto
vencedor da bolsa a ser atribuída exclusivamente em Portugal irá ser apoiado com
um investimento de €18.030. O júri que irá avaliar os projectos será composto por
representantes das sociedades científicas espanholas e portuguesas e personalidades
relevantes relacionadas com as áreas de Investigação Clínica em Infertilidade,
Investigação Clínica em Esclerose Múltipla, Investigação Clínica em Endocrinologia,
Psoríase: Imunologia e Clínica e Investigação aplicada em Neuroimunologia. Os
projectos de investigação deverão ser apresentados até ao dia 25 de Junho de 2004.
Sobre a Fundación Salud 2000
Com 13 anos de existência em Espanha, a Fundación Salud 2000 é uma instituição
privada sem fins lucrativos, tendo por objecto a promoção da investigação biológica
e biomédica em todas as disciplinas que contribuam para o desenvolvimento da
saúde. É responsável pelo financiamento de departamentos e unidades de
investigação, realização de seminários, conferências e reuniões de interesse científico
e pela criação de bolsas destinadas a apoiar a investigação. Entre outras actividades,
tem igualmente financiado publicações de livros, fornecido ajudas a bibliotecas
universitárias e realizado actividades culturais.
Estes apoios atribuídos não só à comunidade científica, mas também ao meio
académico, sob a forma de financiamento, ajudas ou discussões científicas, têm
vindo a revelar-se como um elemento motivador da investigação entre a comunidade
científica e uma medida impulsionadora do desenvolvimento científico. Os resultados
produzidos ao nível da investigação científica demonstram a pertinência da
continuação do trabalho da Fundação Salud 2000 e do seu alargamento a Portugal
potenciando o futuro da medicina na Península Ibérica.
Sobre o Prof. Ribeiro da Silva
Prof. Doutor Ribeiro da Silva é actualmente Presidente da Federação das Academias
de Medicina da União Europeia e Director do Centro de Bioética da Faculdade de
Medicina de Lisboa. Tem uma vasta experiência alcançada na medicina, tendo

ocupado cargos como presidente da Sociedade das Ciências Médicas e Presidente da
Academia Portuguesa de Medicina e publicado inúmeros trabalhos tanto a nível
nacional como internacional.
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