Rumo a 2021!

O ano de 2020 ficará marcado na história da humanidade e nas nossas memórias pelas
exigentes provas a que fomos sujeitos e pela necessidade imperativa de alterar os
nossos hábitos, rotinas e comportamentos. Nestes duros nove meses de pandemia, a
maior lição que podemos tirar é a força dos processos colaborativos e da constante
necessidade de cooperação internacional. Dois fatores que permitiram partilhar e
aumentar o conhecimento global sobre o vírus SARS-Cov2 e a doença COVID-19,
asseguraram o desenvolvimento de vacinas em tempo recorde, e que deixam a
esperança de que a sua distribuição a nível mundial será mais equilibrada.
Mas 2020 é também o ano da instalação do Centro Ciência LP, sob os auspícios da
UNESCO, criado para estimular e reforçar o relacionamento académico e científico entre
países de língua portuguesa que, apesar das condicionantes impostas pela pandemia,
manteve uma atividade regular inevitavelmente suportada pelas tecnologias digitais ao
nosso dispor.
No âmbito da sua missão e objetivos, o Centro Ciência LP, apoiou os Consórcios
estabelecidos a abrir dois concursos para atribuição de 40 bolsas de doutoramento, nas
áreas das Engenharia e das Ciências Agrárias, contribuiu ativamente na criação do
Consórcio das Escolas de Biodiversidade e Ciências Naturais, desenvolveu parcerias
colaborativas com entidades variadas e lançou e integrou uma iniciativa de apoio a
países africanos de língua portuguesa no âmbito da COVID-19, que entre outras ações,
permitiu a capacitação laboratorial de testagem molecular na província da Huila em
Angola.
2021 trará novos desafios ao Centro Ciência LP e seus parceiros. Teremos os primeiros
bolseiros para acompanhar e dotar de formações transversais complementares, será
concluída a criação do Consórcio na área das Ciências da Vida e Saúde Pública e haverá
novos concursos para 80 bolsas de doutoramento. Serão lançadas iniciativas de debate
e reflexão científica dentro da rede de investigadores e cientistas de língua portuguesa,
bem como um conjunto de ações de apoio a processos colaborativos em curso ou a
desenvolver no curto prazo.
Antecipando 2021, o Centro Ciência LP mantem o compromisso de reforçar os laços
entre as comunidades académicas e científicas e de trabalhar conjuntamente para
alcançar o que todos ambicionamos: sociedades mais fortes e resilientes, com mais
conhecimento, mais ciência e mais igualdade!

