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Cinco jovens cientistas portugueses
ganham bolsas milionárias
Conselho Europeu da Investigação acaba de atribuir bolsas de 1,3 a 1,4 milhões de

euros a cinco jovens investigadores portugueses.

Virgílio Azevedo  12:2312:2312:2312:23 Segunda feira, 15 de julho de 2013

Mara Guadalupe Freire, da Universidade de Aveiro, foi uma das jovens cientistas contempladas com uma bolsa
de 1,4 milhões de euros do Conselho Europeu de Investigação. O seu projeto pretende desenvolver
biofármacos baratos e mais eficazes a partir de anticorpos retirados da gema do ovo.

Universidade de Aveiro

Cinco jovens cientistas portugueses e um cientista

estrangeiro a trabalhar em Portugal acabam de ganhar

bolsas de 1,3 a 1,4 milhões de euros do Conselho Europeu

de Investigação (ERC).

As bolsas milionárias chamam-se "Starting Grants" e vão

financiar projetos de investigação propostos por estes

cientistas durante os próximos cinco anos.

As "Starting Grants" destinam-se a apoiar os jovens

cientistas europeus mais promissores, de modo a que

possam tornar-se líderes de novas equipas de investigação em áreas de investigação de

reconhecido valor científico.

Os cientistas são Marta Moita, da Fundação Champalimaud, Mara Guadalupe Freire (na foto), da

Universidade de Aveiro, Ana Cristina Santos, do Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade

de Coimbra, Carla Santos, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de
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Valham as bolsas estrangeiras aos nossos jovens investigadores, já que os nossos milionários não estão
para aí virados, como acontece na maioria dos países ocidentais , onde a investigão intelectual e científica é
abonada maioritariamente pelas grandes fortunas e instituições financeiras...
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■ Búlgaros do Chernomorets anunciam contratação
de Chico e Carlos Fonseca

■ Futebolista Daniel Carriço cedido pelo Reading ao
Sevilha por uma época

■ Desportistas guineenses aconselham entendimento
entre Bruma e Sporting

■ Zé Castro e Bruno Grama trabalham no Deportivo
sem continuidade assegurada

■ Elevado número de alunos em debilidade
económica grave, alerta Conselho Educação

■ Marítimo vence União da Madeira em jogo de
preparação

■ Governo cancela ronda negocial de 3.ª feira com
sindicatos da Função Pública

■ Bárcenas diz ter dado "dinheiro vivo" a Rajoy

■ Seis distritos do Norte e Interior sob aviso amarelo
face a previsão de chuva forte e trovoada

Lisboa e o investigador checo Reto Gassman, do Instituto de Biologia Molecular e Celular (IBMC)

da Universidade do Porto. As bolsas totalizam sete milhões de euros.

Para além dos cinco investigadores a trabalhar em instituições portuguesas, foi também

reconhecido o projeto de um investigador português a trabalhar no estrangeiro: Nuno Raimundo, da

Universidade de Goettingen, na Alemanha.
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