NOTA DE IMPRENSA

European Research Council realiza encontro em Portugal
Reunião trará alguns dos maiores nomes da Ciência Europeia a Lisboa
De 3 a 9 de abril, o Conselho Científico do European Research Council (ERC) estará em Portugal para uma
série de eventos, entre os quais tem destaque a assembleia do seu Conselho Científico, que se realiza dos
dias 4 a 6 de abril no CEDOC - Chronic Diseases Research Center – da NOVA Medical School da Universidade
Nova de Lisboa.
O ERC – Conselho Europeu de Investigação – é a agência que tem como objetivo apoiar projetos de
investigação de ponta no continente. A sua criação, em 2007, contou com a participação fundamental do
antigo Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Mariano Gago.
As bolsas são financiadas de forma conjunta pelos diversos estados-membros, e atribuídas de forma
competitiva. Até ao momento, os investigadores trouxeram 91 bolsas ERC para instituições Portuguesas,
num total de mais de 150 milhões de euros. Os resultados portugueses estão disponíveis na folha descritiva
dos resultados do país, em anexo. A folha descritiva não inclui, no entanto, as duas últimas bolsas obtidas
por investigadores portugueses: as Advanced Grants atribuídas a Henrique Leitão, da Universidade de
Lisboa, e Paulo Lourenço, da Universidade do Minho.
No dia 3, o Presidente do ERC, Jean-Pierre Bourguignon, participa das Jornadas PERIN 2019 “+Ciência,
+Europa”. A sessão inclui um debate moderado por Helena Pereira, Vice-Presidente da Fundação para a
Ciência e a Tecnologia (FCT), com a participação do Presidente do ERC, de Eduardo Maldonado, Presidente
da Agência Nacional de Inovação (ANI), de António Jacinto, vice-diretor para investigação do CEDOC e
vencedor de uma bolsa ERC Starting Grant e de uma bolsa ERC Proof of Concept, de Helena Machado,
investigadora na Universidade do Minho/ICS distinguida com uma bolsa ERC Consolidator, e de Ana
Mafalda Dourado, Coordenadora de ERC na ANI. Esta é uma oportunidade para um diálogo aberto com a
comunidade científica e tecnológica nacional, para a promoção da participação portuguesa no Programa
Quadro Horizonte2020 e para realçar a importante contribuição do instrumento ERC para uma Europa com
mais Ciência e com mais Portugal. O ERC é uma parte de destaque no âmbito do Horizonte 2020, pelo qual
o Comissário Carlos Moedas é responsável.
De 4 a 6 de abril, Lisboa recebe a Sessão Plenária do Conselho Científico do ERC, um órgão de gestão
independente. Doze anos depois, este evento, que costuma ser realizado em diferentes países da União
Europeia, volta a Portugal, reunindo alguns dos maiores nomes da ciência do continente, incluindo Ben
Feringa, vencedor do Prémio Nobel de Química em 2016. Na quinta-feira, dia 4 de abril, o Ministro da
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, irá marcar presença num diálogo com o Presidente
do ERC e o restante Conselho Científico, numa sessão que inclui uma parte aberta à comunicação social.
Nos dias 8 e 9 de abril é a vez do Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia, em Braga, receber a
cimeira ERC@INL. A cimeira conta com a participação do Comissário Europeu para a Investigação, Ciência e
Inovação, Carlos Moedas, do Ministro da Ciência, Inovação e Universidades de Espanha, Pedro Duque, e do
Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, para além do Presidente do ERC, JeanPierre Bourguignon, e do Diretor do INL, Lars Montelius.
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Sobre o ERC
O Conselho Europeu de Investigação, criado pela União Europeia em 2007, é o principal organismo europeu de
financiamento da investigação de ponta. Todos os anos, seleciona e financia os melhores e mais criativos
investigadores de qualquer nacionalidade e idade para gerir projetos baseados na Europa.
O ERC oferece quatro tipos de bolsas de investigação principais: Starting Grants, para investigadores em
princípio de carreira, Consolidator Grants, para investigadores que desenvolvem a sua investigação de forma
independente, Advanced Grants, para investigadores já estabelecidos, e Synergy Grants, para grupos de 2 a 4
investigadores já estabelecidos que atuam como investigadores principais. Com o seu sistema adicional de
bolsas Proof of Concept, o ERC ajuda os bolseiros a fazer a ponte entre a sua investigação pioneira e as fases
iniciais de comercialização.
Até à data, o ERC financiou cerca de 9 000 investigadores de topo em várias fases das suas carreiras e mais de 50
000 pós-docs, alunos de doutoramento e outros profissionais que trabalham nas respetivas equipas de
investigação. O ERC pretende atrair para a Europa investigadores de topo de todo o mundo.
O ERC é dirigido por um órgão de gestão independente, o Conselho Científico. O Presidente do ERC é o
matemático Jean-Pierre Bourguignon. Com um orçamento de 1,86 mil milhões de euros para o ano de 2018, o
orçamento global do ERC de 2014 a 2020 é superior a 13 mil milhões de euros - parte do programa Horizonte
2020, pelo qual é responsável o Comissário Europeu pela Investigação, Inovação e Ciência, Carlos Moedas.

Eventos
3 de abril, 9h30
Jornadas PERIN 2019 “+Ciência, +Europa”
CEDOC - Chronic Diseases Research Center, NOVA Medical School da Universidade Nova de Lisboa
Rua Câmara Pestana nº 6, 6-A, Edifício CEDOC II
4 a 6 de abril, 8h45
Sessão Plenária do Conselho Científico do ERC
CEDOC - Chronic Diseases Research Center, NOVA Medical School da Universidade Nova de Lisboa
Rua Câmara Pestana nº 6, 6-A, Edifício CEDOC II
4 de abril, 14h30
Encontro com jornalistas – Jean-Pierre Bourguignon, Presidente do ERC, e Manuel Heitor, Ministro da
Ciência Tecnologia e Ensino Superior
CEDOC - Chronic Diseases Research Center, NOVA Medical School da Universidade Nova de Lisboa
Rua Câmara Pestana nº 6, 6-A, Edifício CEDOC II
(Por favor confirmar presença até 3 de abril para o e-mail gabcom@fct.pt)
8 de abril (13h às 20h) e 9 de abril (8h30 às 14h)
Cimeira ERC@INL em Braga
Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia
Av. Dr. Francisco Pires Gonçalves, S/N, Braga
Saiba mais
Programa PERIN: https://www.fct.pt/noticias/index.phtml.pt?id=424&/2019/4/+Ci%C3%AAncia,_+Europa
(dias 3, 8 e 9 de abril)
Portugal Country Sheet (em anexo)
Dossier de imprensa (dados de 2018):
https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERCPressPack-2018.pdf
Lisboa, 2 de abril 2019
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