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na investigação e desenvolvimento de testes rápidos da COVID-19
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A delegação do PSD no Parlamento Europeu enviou uma carta à comissária europeia da
Inovação, Investigação, Cultura, Educação e Juventude, Mariya Gabriel, apelando ao
investimento por parte da Comissão Europeia na investigação e desenvolvimento de
testes rápidos da COVID-19.

Citando iniciativas semelhantes em curso noutros países – nomeadamente no Reino
Unido, que assumiu compromissos da ordem dos 560 milhões de euros para o
desenvolvimento de um teste de custo reduzido com capacidade para dar resultados
fiáveis em 20 minutos, e que pode ser feito em casa pelos utilizadores –, os deputados
consideram que a importância estratégica deste recurso poderá ser imensa, beneficiando
não apenas as autoridades de saúde, mas a sociedade em geral, trazendo segurança e
confiança.

“Com a vacina da COVID-19 possivelmente ainda a vários meses de se tornar numa
realidade, é imperativo encontrar alternativas, por via da aposta na ciência, que
permitam aos cidadãos e à economia o retomar da atividade sem o receio do
ressurgimento da doença em larga escala ou mesmo o regresso a medidas de
confinamento mais duras”, defende a eurodeputada Maria da Graça Carvalho, membro
da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia (ITRE). “Os testes rápidos e de
baixo custo representam essa alternativa”.

Por isso, os deputados do PSD questionaram a comissária com o pelouro da Ciência e
Inovação sobre o que está a ser feito presentemente tendo em vista avaliar a eficácia dos
testes rápidos, instando a Comissão Europeia a seguir essa linha de ação caso ainda
não o esteja a fazer. Primeiro, investindo na Ciência, para avaliar a eficácia destes testes;
e depois aplicando-os em larga escala, para recuperar a confiança e permitir aos
cidadãos retomarem as suas atividades, no emprego, na escola, nos transportes, na sua
vida quotidiana em geral.


