NOTA DE IMPRENSA

FCT abre concurso para projetos de I&D
AI 4 COVID-19: Ciência dos Dados e Inteligência Artificial
na Administração Pública
Candidaturas decorrem de 31 de março a 28 de maio
A Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) abre no próximo dia 31 de março as candidaturas ao concurso
para projetos de I&D “AI 4 COVID-19: Ciência dos Dados e Inteligência Artificial na Administração Pública”.
Trata-se da 3ª edição de um programa de concursos anuais direcionado para a investigação em Ciência dos
Dados e Inteligência Artificial aplicada à Administração Pública, que este ano é exclusivamente orientado
para processamento de dados no âmbito da atual pandemia do novo coronavírus SARS CoV2 e da doença
COVID-19 e no contexto da situação de crescente incerteza e alarme social em que vivemos.
O objetivo do concurso AI 4 COVID-19 é apoiar projetos e iniciativas de investigação científica e
desenvolvimento tecnológico (IC&DT) que possam contribuir para respostas a esta e a futuras pandemias
através da ciência dos dados e de inteligência artificial, desenvolvidos em parceria entre a administração
pública e as instituições de I&D, com ênfase no apoio aos cidadãos e aos serviços e entidades prestadoras de
cuidados de saúde.
Os avanços de técnicas de computação e inteligência artificial permitem analisar os diferentes conjuntos de
microdados de forma cada vez mais complexa, combinando-os para retirar conhecimento antes inacessível.
A comunidade científica é essencial para desenvolver um modelo de administração pública baseado em
métodos de análise avançada que permitam tirar todo o potencial dos dados existentes.
Este concurso vem complementar a linha de apoio recentemente lançada pela FCT “Research 4 Covid-19”
para apoiar atividades de I&D orientadas para aplicações imediatas de combate à Covid 19, sendo agora
focado especificamente no estímulo ao desenvolvimento de formas e sistemas de processamento de dados.
Os projetos poderão ter uma duração de 24 a 36 meses, com um financiamento até 240 mil euros por projeto.
A dotação para esta linha de financiamento agora lançada será de 3 milhões de euros.
Toda a informação sobre o processo de candidatura a este novo concurso AI 4 COVID-19 está disponível nesta
página e as candidaturas estarão abertas de 31 de março a 28 de maio de 2020.
Recentemente a FCT produziu uma brochura de apresentação dos projetos de IC&DT no âmbito do programa
de concursos de investigação em Ciência dos Dados e Inteligência Artificial, referente às edições de 2018 e
2019, que pode ser consultada aqui. Nessas edições foram aprovados para financiamento 28 projetos, sobre
temas tão diversos como a saúde, os transportes públicos, a gestão dos recursos hídricos ou a utilização de
dados do sistema IPSentinel da Agência Espacial Europeia. Este programa está enquadrado na Iniciativa
Nacional Competências Digitais e.2030 (Portugal INCoDe.2030) com dotação global de 10 M€.
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