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APOIO À CAPACIDADE DE RESPOSTA À COVID-19 NOS PALOP 

CONVITE À APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS PARA ACESSO A KITS DE IMPRESSÃO EM 3D 

 

1. Objetivos 

A Fundação Calouste Gulbenkian tem sido, ao longo de várias décadas, um parceiro dos Países 

Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), alinhando a sua ação com as prioridades de 

desenvolvimento destes países. O momento atual incentiva-nos a procurar várias respostas e 

instrumentos que possam contribuir para uma maior resiliência e flexibilidade dos sistemas de 

saúde para fazer face às necessidades da população. Neste sentido, respostas com caráter 

inovador e customizadas poderão ajudar a resolver, a curto prazo, as necessidades emergentes, 

representando também um investimento a longo prazo. 

  

Desta forma, a Fundação Calouste Gulbenkian, através do Programa Gulbenkian Parcerias 

para o Desenvolvimento decidiu lançar, com caráter experimental, um convite para a 

apresentação de propostas para acesso a kits de equipamento para impressão em 3D 

com os principais objetivos de fomentar a criação local de soluções inovadoras que ajudem a 

colmatar necessidades imediatas decorrentes da COVID-19 e também a de estimular a 

cooperação entre instituições dos PALOP de base tecnológica e científica e as de saúde. As 

condições de candidatura a este apoio estão explicitadas no ponto seguinte. 

 

2. Tipologia do apoio 

O apoio consiste na atribuição de um kit para impressão em 3D, que integra impressora, 

periféricos, sistema informático e consumíveis. A este pacote acresce formação online para 

utilização desta ferramenta destinada aos elementos das equipas das instituições que sejam 

selecionados e, ainda, a possibilidade de apoio de uma central de ajuda, durante um período 

após a entrega do pacote, em condições a definir oportunamente.  

 

3. Entidades elegíveis  

São elegíveis para responder a este convite, instituições dos PALOP, com fins públicos, de base 

tecnológica ou científica - entidades promotoras - em colaboração com unidades de saúde que 

lidem com a COVID-19. Serão particularmente valorizadas candidaturas apresentadas por 

instituições de ensino superior com competências especificas nas áreas de engenharia e/ou 

informática, e por instituições que estejam envolvidas nos Planos Nacionais de Combate à 

COVID-19. 
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4. Apresentação das candidaturas 

As candidaturas devem ser submetidas, exclusivamente, por via eletrónica, através do 

preenchimento de todas as informações solicitadas no boletim de candidatura. Para submeter a 

candidatura deverá registar-se em www.gulbenkian.pt e seguir as instruções.  

 

As candidaturas deverão ser ainda instruídas com uma declaração da entidade promotora a 

comprometer-se, no caso de ser selecionada, a disponibilizar à unidade de saúde soluções e bens 

produzidos com o equipamento cedido e necessários ao combate à COVID-19 ou outras 

necessidades decorrentes da atual crise, no limite mínimo dos consumíveis disponibilizados. 

 

O prazo de receção de candidatura a este convite termina a 10 de julho de 2020. Cada parceria 

só poderá apresentar uma candidatura. 

 

5. Análise e avaliação das candidaturas 

A análise das candidaturas será efetuada por um júri independente, com base nos seguintes 

critérios: 

 Disponibilidade de recursos humanos habilitados para a utilização deste equipamento; 

 Existência de instalações adequadas com condições de refrigeração e energia apropriadas; 

 Propostas de soluções apresentadas para apoio à (às) instituição (ões) de saúde; 

 Existência de parcerias com instituições de saúde; 

 Sustentabilidade do uso deste equipamento para fins futuros de investigação, ensino e 

translação para o mercado. 

 

A decisão final sobre as candidaturas será da responsabilidade do Conselho de Administração 

da Fundação Calouste Gulbenkian, não sendo passível de recurso. A decisão final será 

comunicada aos proponentes até ao dia 24 de julho de 2020. 

 

6. Esclarecimentos  

O esclarecimento de dúvidas pode ser feito através do endereço eletrónico pgpd@gulbenkian.pt, 

até ao dia 03 de julho de 2020. 

  



 

3/3 

 
 

 

7. Outras disposições 

A Fundação Calouste Gulbenkian reserva-se o direito de não atribuir qualquer apoio, caso as 

propostas apresentadas não sejam consideradas de qualidade. 

 

As entidades promotoras que sejam apoiadas terão que apresentar uma declaração de parceria 

num prazo de duas semanas após receberem a comunicação de atribuição do pacote de 

equipamento para impressão em 3D. 

 

A entrega do pacote de impressão em 3D será efetuada pela Fundação Calouste Gulbenkian nas 

cidades capitais dos países, contando para este efeito com o apoio do Ministério dos Negócios 

Estrangeiros de Portugal. 

 

As instituições selecionadas deverão mencionar explicitamente, através do logotipo e tendo em 

conta o manual de normas gráficas (que será enviado posteriormente), a Fundação Calouste 

Gulbenkian em qualquer comunicação que façam e que respeite aos bens oferecidos às 

instituições de saúde. 

 

 

Lisboa, 09 de junho de 2020 

 

*** 

 


