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Bolsa milionária para investigadora de Coimbra

Uma das cinco bolsas de investigação do Conselho Europeu de Investigação (ERC) atribuídas este ano
a Portugal – no valor de 1,4 milhões de euros – foi para Ana Cristina Santos, cientista do Centro de
Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra.

Conhecidas como “bolsas milionárias”, foram cerca de 300 (entre cerca de 3.200 candidaturas) as Starting
Grant distribuídas por toda a Europa, “para apoiar os jovens cientistas europeus mais promissores, líderes
de novas equipas de investigação em áreas de reconhecido valor científico”, refere a organização.

Entre os recém contemplados em Portugal, o financiamento atribuído a Mara Guadalupe Freire, da
Universidade de Aveiro, foi o primeiro a ser conhecido, há cerca de 15 dias, mas, para além dela e de Ana
Cristina Santos, outras duas investigadores, da Fundação Champalimaud e da Faculdade de Ciências
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Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, também foram contempladas.
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