
                                                  
 
 
 
 

FICHA DE PROJETO 
 
 
 
Designação do projeto: BB&CoVID 
 
Código do projeto: CENTRO-01-0145-FEDER-072546 
 
Região de intervenção: Centro 
 
Beneficiário: Instituto Politécnico de Castelo Branco 
 
Data de início: 01-03-2021  
 
Data de conclusão: 28-08-2023   
            
Investimento total elegível: 289.561,89 EUR 
 
Apoio financeiro da União Europeia: FEDER 246.127,61 EUR  
 
Objetivo principal 
O presente projeto pretende desenvolver um estudo epidemiológico que caracteriza a população 
Portuguesa a nível Regional (distrito de Castelo Branco), de Investigação e Inovação para a 
Especialização Inteligente e assume especial relevância nos domínios Tecnologia para a Qualidade de 
Vida no desenvolvimento de ações de prevenção em saúde e no diagnóstico precoce, nomeadamente 
na avaliação da presença de anticorpos da CoVID face à atual e futura evolução da pandemia. Esta 
avaliação será determinante na definição de um retrato epidemiológico da população de zonas rurais 
da Beira Baixa para a definição de estratégias de ação em Saúde, designadamente alocação de recursos 
e o desenvolvimento de programas assistenciais para aqueles com maior risco de efeitos adversos. O 
projeto permitirá ainda, através de ações de divulgação, a consciencialização da população para o seu 
estado de saúde e a promoção de estilos de vida saudáveis. 
 

Atividades do Projeto 

1. Determinar a proporção da população que contactou com o vírus através de testes serológicos 
com avaliação de IgG e IgM contra o SARS-CoV-2 

2. Identificar os grupos populacionais que são mais vulneráveis à infeção por SARSCoV-2 através 
da aplicação de questionários sobre dados demográficos, ambientais e socioeconómicos 

3. Identificar os fatores de risco que agravam a severidade do quadro clínico através da realização 
de exames complementares de diagnóstico com a recolha de parâmetros respiratórios e 
cardíacos 

4. Gestão técnica do projeto 
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Publicidade e divulgação 

 

 

 

https://www.ipcb.pt/bbcovid-beira-baixa-comvida-projeto-do-ipcb-avalia-populacao-do-distrito-de-

castelo-branco 

https://www.ipcb.pt/sites/default/files/upload/comuns/files/imprensa/210126_bn.pdf 

https://www.ipcb.pt/sites/default/files/upload/comuns/files/imprensa/210127_bbtv1.pdf 

https://www.jornaldofundao.pt/castelo-branco/politecnico-desenvolve-estudo-para-caracterizacao-

da-populacao-de-castelo-branco/ 

https://www.ensino.eu/ensino-magazine/politecnico/2021/ipcb-estuda-regiao/ 

https://tvi24.iol.pt/aominuto/5e56645d0cf2071930699ff6/politecnico-desenvolve-estudo-para-

caracterizacao-da-populacao-de-castelo-branco/60114bb10cf245b9a9769fb6 

https://radiocondestavel.pt/noticias/castelo-branco-bbcovid-beira-baixa-comvida-com-

financiamento-aprovado/ 

http://www.gazetadointerior.pt/noticias/ano-2021/1675-27-01/castelo-branco/projeto-do-

politecnico-avalia-populacao-do-distrito.aspx 
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