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TECNOLOGIA E CIÊNCIA Boaventura Sousa Santos ganha prémio europeu ...  «  Tecnologia e Ciência  « Página Inicial |

Boaventura Sousa Santos ganha prémio europeu de €2,4 milhões
Boaventura Sousa Santos, professor catedrático da Universidade de Coimbra, ganhou um Advanced Grant de €2,4 milhões do
European Research Council (ERC). 

Virgílio Azevedo (www.expresso.pt)
21:53 Quinta feira, 2 de Dezembro de 2010
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Boaventura Sousa Santos, professor catedrático jubilado da Faculdade de Economia e diretor do Centro de Estudos
Sociais (CES) da Universidade de Coimbra, conquistou uma bolsa de €2,4 milhões do European Research Council.

A bolsa, que é o maior prémio científico europeu, vai financiar o projeto de investigação "ALICE - Espelhos estranhos,
lições imprevistas: definindo para a Europa um novo modo de partilhar as experiências do mundo", a desenvolver no CES.

O objetivo deste projeto, segundo um comunicado da Universidade de Coimbra, "é desenvolver um novo paradigma
teórico para a Europa baseado em duas ideias principais: o conhecimento do mundo excede em muito o modo como a
Europa o vê; a transformação social, política e institucional da Europa beneficiará bastante com a compreensão das
inovações que estão a ocorrer em muitos países e regiões com quem a Europa tem, cada vez mais, relações de
interdependência".

Uma equipa de 12 investigadores vai desenvolver o projeto em países como a Bolívia, Brasil, Equador, África do Sul, Índia,
Portugal, França, Itália e Reino Unido, em quatro áreas fundamentais: democratização da democracia, constitucionalismo
intercultural, as outras economias e direitos humanos.

Dezenas de livros publicados em várias línguas

O professor da Universidade de Coimbra publicou dezenas de livros em várias línguas e mais de cem artigos científicos,
sendo considerado um dos cientistas sociais portugueses com maior projeção internacional.

O prémio é o terceiro Advanced Grant do European Research Council (ERC) conquistado em 2010 por cientistas
portugueses. Os dois outros contemplaram recentemente Caetano Reis e Sousa, investigador do Cancer Research UK,
com 2,5 milhões de euros, e Luís Oliveira e Silva, do Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear (Instituto Superior Técnico),
com 1,6 milhões.

Ao todo, desde 2008 seis investigadores seniores portugueses foram premiados pelo ERC, bem como um cientista
americano a trabalhar em Portugal: Zachary Mainen, coordenador do Programa de Neurociências da Fundação
Champalimaud.
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Ora aí está uma boa noticia de alguem que 

Mordaquikesaileite (seguir utilizador), 2 pontos , ontem às 22:13

prestigia Portugal...

 
 

 

 
 Re: Ora aí está uma boa noticia de alguem que    

BrincaNareia (seguir utilizador), 2 pontos , ontem às 22:35

Sucesso 

Mukany (seguir utilizador), 2 pontos (Bem Escrito), ontem às 22:14

Um merecido prémio, parabéns!
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Votos de muito sucesso! 

Marta Marques (seguir utilizador), 2 pontos (Interessante), ontem às 23:20

Espero que o estudo seja um sucesso e desejo um óptimo trabalho a toda a equipa de Boaventura Sousa Santos. Tudo verdade, o mundo já não é só
Ocidental e cada vez mais temos de virar os olhos para os países longínquos, é uma espécie de retorno à época dos Descobrimentos, mas agora não
procuramos terra, mas sim a própria cultura!

 
 

 

European Research Council. 

caprylm56 (seguir utilizador), 2 pontos , hoje às 11:13

Certas identidades são de utilidade pública, onde se salientam algumas figuras como BSS que trabalham em prol da humanidade. 
Os meus sinceros parabéns.

 
 

 

PROF. BOAVENTURA 

felicidade (seguir utilizador), 1 ponto , hoje às 2:07

Parabéns Prof. Boaventura! 
A DEMOCRACIA espera por si! 
E, nós, por ELA! :-)

 
 

 

Modernização politica da UE passará por Portugal? 

jvlv (seguir utilizador), 1 ponto , hoje às 11:10

Felicito o Prof. Boaventura Sousa Santos e o CES. O estudo, com as suas conclusões e recomendações finais, poderá constituir uma boa oportunidade para
a UE inovar, incorporando "conhecimentos e experiências" a adquirir nos países seleccionados. Interrogo-me, contudo, quanto aos critérios de selecção
negociados e acordados com o ERC já que, por ex: países como a China, Alemanha, Venezuela e Cuba não vão ser objecto de investigação.
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