COMUNICADO DE IMPRENSA
Lisboa, 6 de setembro de 2017

Oito investigadores portugueses recebem 12 milhões de
euros da União Europeia
O Conselho Europeu de Investigação (CEI) anunciou hoje a atribuição de
bolsas a 406 investigadores em início de carreira em toda a Europa. Oito
são portugueses ou a trabalhar em Portugal.
Os beneficiários portugueses trabalharão sobre um amplo leque de temas,
desde a investigação sobre mecanismos gerados pelo corpo humano, à
inovação agrícola ou à concorrência e regulação de mercados de
plataforma.
No total, estas bolsas representam um financiamento no valor de 605
milhões de euros já que cada bolsa pode ir até 1,5 milhões de euros.
Permitirão aos bolseiros a criação das suas próprias equipas de
investigação, procurando chegar a ideias e resultados inovadores. Os
resultados do concurso mostraram uma maior proporção de mulheres entre
os novos beneficiários e maior diversidade na nacionalidade dos mesmos.
Carlos Moedas, Comissário Europeu para a Investigação, Ciência e
Inovação, declarou: «Grandes talentos precisam de boas condições no
momento certo para prosperar. Através do programa Horizonte 2020, a UE
proporciona as melhores condições possíveis para os investigadores em
início de carreira. É por isso que este financiamento é tão crucial para o
futuro da Europa como centro de ciência: mantém e atrai os jovens
talentos. Desta vez, o CEI atraiu investigadores de 48 nacionalidades em
23 países europeus. É um investimento que terá o seu retorno no reforço
do crescimento da UE e na inovação.»
As subvenções do CEI são atribuídas a investigadores de qualquer
nacionalidade, estabelecidos ou dispostos a instalar-se na Europa. Este ano
foram recebidas 3085 propostas, das quais cerca de 13 % foram
financiadas. Quarenta e cinco beneficiários são cidadãos de países não

europeus, baseados em toda a Europa. Cerca de 40 % dos beneficiários são
mulheres.
Mais informações:
Lista dos beneficiários portugueses
INVESTIGA

PROJETO

INSTITUIÇÃO

LOCAL

Deep Learning for
Structured Prediction
in Natural Language
Processing

INSTITUTO DE
TELECOMUNICACOES

LISBON

Andre
MARTINS

€
1,442,000.
00

Circuit mechanisms of
self-movement
estimation during
walking

FUNDACAO D. ANNA
SOMMER
CHAMPALIMAUD E DR.
CARLOS MONTEZ
CHAMPALIMAUD

LISBON

M
Eugenia
CHIAPPE

€
1,658,151.
00

Fatty acid
incorporation and
modification in
cyanobacterial natural
products

CIIMAR - Centro
Interdisciplinar de
Investigação Marinha e
Ambiental

PORTO

Pedro
LEÃO

€ 1,462,93
8.00

Metabolic and Timed
Control of Stem Cell
Fate in the Developing
Animal

FACULDADE DE
CIENCIAS MEDICAS
DA UNIVERSIDADE
NOVA DE LISBOA

LISBON

Catarina
HOMEM

€
1,997,493.
00

Rescuing seeds’
heritage: engaging in a
new framework of
agriculture and
innovation since the
18th century

INSTITUTO DE
CIENCIAS SOCIAIS DA
UNIVERSIDADE DE
LISBOA

LISBON

Dulce
FREIRE

€ 1,467,72
7.00

Dissecting Quality
Control Mechanisms of
Mislocalized Proteins

TECHNISCHE
UNIVERSITAET
DRESDEN

DRESDE
N

Anton
KHMELIN
SKII

€
1,679,000.
00

Dry season P.
falciparum reservoir

UNIVERSITAETSKLINIK
UM HEIDELBERG

HEIDELB
ERG

Silvia
PORTUGA
L

€ 1,500,00
0.00

Competition and
Regulation of Platform
Markets

FONDATION JEANJACQUES LAFFONT,
TOULOUSE SCIENCES
ECONOMIQUES

TOULOU
SE

Renato
DIAS DE
BRITO
GOMES

€
1,223,750.
00

DOR

MONTANTE

Para mais informação, veja aqui: https://erc.europa.eu/news/erc-2017-startinggrants-results
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