
Vera Novais

Oito investigadores de cinco centros de investigação portugueses vão receber 16

milhões de euros em bolsas de consolidação do Conselho Europeu de Investigação

(ERC, na sigla em inglês). O ERC irá atribuir 329 bolsas no valor total de 630

milhões de euros.

Para saber mais sobre os investigadores em Portugal veja as fichas em baixo

(clique nas setas para mudar de investigador).

O ERC recebeu 2.538 propostas, das quais 329 foram aprovadas, representando

uma taxa de sucesso de 13%. A taxa de sucesso para os investigadores em
Portugal foi superior à média e chegou aos 20% das candidaturas
apresentadas. Dos 22 países que receberam bolsas, os três países com mais

bolsas atribuídas foram: Reino Unido (60), Alemanha (56) e França (28).

A grande maioria das bolsas foi atribuída a investigadores masculinos, sendo

apenas 32% das bolsas atribuídas a investigadoras. Uma tendência que Portugal

também contraria como notou o comissário europeu para a Investigação, Ciência e

Inovação, Carlos Moedas.

É com grande satisfação que vejo os mais recentes resultados dos investigadores

portugueses nas bolsas do Conselho Europeu de Investigação”, disse Carlos

Moedas, comissário europeu para a Investigação, Ciência e Inovação. “Fico ainda

mais contente ao verificar que cinco deles são investigadoras.”

As bolsas de consolidação ERC são atribuídas a investigadores excecionais, de

qualquer nacionalidade ou idade, que tenham entre sete a 12 anos de
experiência após o doutoramento. Os investigadores têm de demonstrar que

desenvolvem um trabalho científico promissor e o projeto tem de ser desenvolvido

num dos Estados-membros da União Europeia ou países associados. As bolsas

pretendem não só financiar o projeto, mas também permitem a contratação de

investigadores e pessoal técnico. O ERC prevê a contratação de dois mil pós-
doc, estudantes e doutoramento ou outro pessoal técnico durante os

cinco anos de atribuição da bolsa.

Quem são e o que estudam os oito investigadores que receberam mais ... http://observador.pt/2017/11/28/16-milhoes-de-euros-do-conselho-eur...
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