
	  

Gabinete	  de	  Comunicação	  e	  Imagem	  	  •	  	  Av.	  D.	  Carlos	  I,	  124-‐J	  /	  126	  	  •	  	  1249-‐074	  Lisboa,	  Portugal	  

	  

 

NOTA DE IMPRENSA 

 

Nova infraestrutura europeia de investigação em Biologia Estrutural aberta a 
cientistas portugueses 

 

A Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) assinou o protocolo de 
participação no projeto ‘Instruct’, que possibilita o acesso de cientistas 
portugueses na área da Biologia Estrutural a recursos tecnológicos de ponta, 
existentes em 15 centros de investigação europeus. 

 

A participação de Portugal no projeto ‘Instruct’ foi oficializada pela FCT no passado 
dia 23 de fevereiro, em Bruxelas. Esta cerimónia marcou a abertura das 
candidaturas ao programa, no qual poderão participar todos os investigadores 
portugueses nas áreas cobertas pelo ‘Instruct’. 

Portugal junta-se assim a sete países (República Checa, França, Alemanha, Israel, 
Itália, Holanda e Reino Unido) cujos investigadores terão agora acesso a tecnologias 
de ponta, apoio e formação especializada para o desenvolvimento da investigação 
em Biologia Estrutural nos centros de investigação designados. 

Este constitui um de dez projetos de investimento em infraestruturas europeias de 
investigação em ciências biomédicas, financiados no âmbito do 7º Programa Quadro 
da União Europeia, sendo também resultado da atividade do European Strategic 
Forum on Research Infrastructures (ESFRI) levada a cabo nos últimos dois anos. 
Cada país membro do projeto contribui ainda com uma parcela de custos de 
operacionalização equivalente a €50,000 por ano. 

O referido investimento representa um incentivo à investigação em Biologia 
Estrutural de forma integrada, que se poderá traduzir em desenvolvimentos 
científicos em áreas tão diversas como as Ciências da Saúde, a indústria 
farmacêutica, o envelhecimento ou as mudanças climáticas. 

A FCT associa-se assim às sete instituições participantes no “Instruct” a nível 
nacional - Universidade Nova de Lisboa (FCT/ITQB), Universidade do Porto, 
Universidade Técnica de Lisboa, Universidade de Aveiro, Universidade de Coimbra 
e Universidade do Algarve - para criar condições de participação e acesso a esta 
infraestrutura pan-europeia. 

 

Mais informações em http://www.structuralbiology.eu/ 
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