
       
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Estão atribuídas as primeiras Bolsas António Coutinho, uma iniciativa que promove o intercâmbio 

de Investigadores e potencia soluções inovadoras para a humanidade. A cerimónia de entrega das 

Bolsas decorre quarta-feira, dia 19 de fevereiro (programa em anexo). 

 

Adija Fernando Wilssone e António Pinto Almeida são os dois bolseiros distinguidos 

que vão desenvolver, durante 12 e 10 meses respetivamente, os seus projetos de investigação 

em instituições científicas em Portugal. As Bolsas serão entregues por António Coutinho, 

cujo percurso e contributo dado à Ciência em Portugal e no mundo é assinalado com estas 

bolsas.  

 
Adija Fernando Wilssone é moçambicana e está a desenvolver o seu trabalho de 

mestrado em Biologia da Conservação, no Parque Nacional da Gorongosa. O projeto 

combina a conservação da biodiversidade com a utilização sustentável de recursos naturais 

locais. A Bolsa António Coutinho vai permitir-lhe desenvolver um projeto no laboratório de 

Cristina Máguas Hansson, do Centro de Investigação em Ecologia, Evolução e Alterações 

Ambientais da Universidade de Lisboa. O projeto vai permitir uma valorização do mel local 

e identificar as zonas do parque que devem ser protegidas. 

 

António Pinto Almeida é cabo-verdiano e Professor Auxiliar da Unidade de Ciências 

Biológicas do Instituto de Engenharia e Ciências do Mar da Universidade Técnica do 

Atlântico, na ilha de São Vicente, Cabo Verde. Com especial interesse pela promoção da 

“economia azul”, António tem vindo a desenvolver e aprofundar competências na Biologia 

de Mares estando envolvido em vários projetos de colaboração internacionais. A Bolsa 

António Coutinho vai permitir-lhe desenvolver o seu projeto com a Susana Gaudêncio da 

Ucibio-Requimte, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade NOVA de Lisboa.  

 

Durante a cerimónia de entrega será anunciada a abertura de candidaturas da 2ª Edição das 

Bolsas, uma iniciativa do Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC), no âmbito de uma parceria 

estabelecida entre a Merck e a Câmara Municipal de Oeiras (CMO) que pretende destacar o 

trabalho de excelência desenvolvido por António Coutinho, garantindo a promoção e a 

diversidade do conhecimento científico.  

 

 

COMUNICADO 

DE IMPRENSA 

Entrega das 1ª Bolsas António Coutinho  

 

19 de fevereiro, 18h00, Fundação Calouste Gulbenkian 

https://ce3c.ciencias.ulisboa.pt/member/cristinamaguas
https://novaresearch.unl.pt/en/persons/susana-pereira-gaud%C3%AAncio
https://www.requimte.pt/ucibio/


       
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Sobre as Bolsas António Coutinho 

 

Em Setembro de 2015, as Nações Unidas apresentaram uma nova agenda de 

desenvolvimento sustentável, com 17 objetivos para acabar com a pobreza, proteger o 

planeta e garantir prosperidade para todos. Destes objetivos, pelo menos 10 dependem 

diretamente de mais investigação científica e um dedica-se exclusivamente à educação de 

qualidade. Quando confrontados com problemas como as alterações climáticas, 

desigualdade crescente e cidades insustentáveis, temos de reconhecer que precisamos de 

novas ideias e soluções e que estas terão de surgir da sociedade e da sua comunidade 

científica, uma vez que “a Educação e a Ciência serão sempre os melhores motores do 

desenvolvimento”, segundo António Coutinho. 

E se a Biologia nos ensina que “a diversidade não-finalista é a nossa grande riqueza, a 

solução do futuro, qualquer que ele seja”1, “o alargamento da Ciência e Educação a todos 

será sempre a melhor estratégia para encontrar a diversidade dos talentos necessários à 

resolução dos problemas de todos nós”2. 

Fiel às suas palavras, António Coutinho, médico, imunologista e um dos mais reputados 

cientistas portugueses foi, através do seu trabalho como Diretor do Instituto Gulbenkian de 

Ciência, um dos principais responsáveis pelo recente desenvolvimento científico de 

Portugal, em particular na área das ciências da vida. Humanista, educador e mentor nato, 

criou em 1993 os programas doutorais em Biomedicina do Instituto Gulbenkian de Ciência 

e apoiou a criação, 20 anos mais tarde, do Programa de pós-Graduação em Ciência para o 

Desenvolvimento, dirigido a estudantes dos países africanos de língua portuguesa. Com 

estes programas, António Coutinho ajudou a oferecer a uma geração de jovens a 

possibilidade de aprender a fazer ciência com alguns dos melhores cientistas internacionais, 

em instituições de vários continentes. 

Honrando o seu pensamento e o trabalho de uma vida, as Bolsas António Coutinho (BAC) 

surgem para promover e aumentar a diversidade na comunidade científica, criando um 

terreno cada vez mais fértil para o aparecimento de novas soluções para os problemas de 

toda a humanidade.  As BAC oferecem a estudantes ou académicos africanos e a estudantes 

afro-descendentes, residentes em Portugal, uma bolsa que lhes permita fazer investigação 

em Portugal durante 10-12 meses. 

 
1 Discurso proferido pelo Professor António Coutinho a 17 Junho 2008, durante a aceitação do Prémio 
Universidade de Lisboa 
2 Discurso proferido pelo Professor António Coutinho a 14 de Abril de 2015, quando foi feito Grande-Oficial 
da Ordem Militar de Sant'Iago da Espada 

 

 

 



       
 

 

 

 

 
 

 

 

Os recipientes da BAC são escolhidos por um júri, composto por cientistas e professores de 

gabarito internacional e por representantes das entidades parceiras. Através deste prémio, 

procura-se honrar não só o nome do Professor António Coutinho, mas principalmente o 

espírito humano, segundo as palavras de Jacobi, respeitando e acolhendo a sua riqueza 

naturalmente diversa. 

 

 

Oeiras, 17 de fevereiro 2020 

 

Mais informação: 

GULBENKIAN.PT/CIENCIA 

 

Ana Morais 

Comunicação Institucional  

Telf: 965249488 

@: anamorais@igc.gulbenkian.pt  
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