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Cientista do IGC ganha EMBO Installation Grant 

 

Claudia Bank, investigadora principal do Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC) vai 
receber uma EMBO Installation Grant no valor de 50 000 euros anuais, por um 
período de três a cinco anos. O anúncio vai ser feito hoje pela Organização 
Europeia de Biologia Molecular (EMBO, na sigla em inglês). 
 
Este ano, esta organização europeia premeia dez talentosos investigadores em 
início de carreira, que estão a estabelecer laboratórios em Portugal, República 
Checa, Polónia e Turquia. Claudia Bank é a única premiada em Portugal. 
 
“Através do esquema de Installation Grants, encorajamos jovens investigadores a 
regressarem aos seus países, ou a deslocarem-se para países que têm dificuldade 
em competir com grandes centros de investigação que recebem muito 
financiamento, como acontece nalguns países da Europa. Desta forma, esperamos 
contribuir para a competitividade dos países participantes ao nível da ciência 
europeia”, explica a Diretora da EMBO, Maria Leptin. 
 
Em relação a este prémio, Claudia Bank comenta: “Sinto-me muito honrada por 
receber este prémio. Além do apoio financeiro que vamos receber, via Fundação 
para a Ciência e Tecnologia, a Installation Grant é uma oportunidade fantástica 
para mim e para a minha equipa participarmos numa rede de excelência que a 
EMBO estabeleceu na Europa. Concretamente, a EMBO oferece mentoria e 
oportunidades de formação, facilita a organização de conferências e workhops, e 
ajuda a aumentar a visibilidade do nosso trabalho na comunidade científica”.  
 
O financiamento agora recebido irá permitir que Claudia Bank implemente melhor 
o seu grupo de Dinâmica Evolutiva no IGC. O laboratório liderado por Claudia 
aborda um dos grandes desafios da biologia evolutiva: como se quantificam os 
processos e mecanismos biológicos que as populações usam para se adaptar a 
novos ambientes. Para isto, ela explora o papel da epistasia na adaptação de 
populações e na criação de novas espécies. A epistasia é um fenómeno biológico 
que explica por que é que uma mutação genética pode ter um efeito diferente no 
organismo, dependendo do genoma onde aparece. 
 
As EMBO Installation Grants são financiadas por agências dos países que 
participam na Conferência Europeia de Biologia Molecular (EMBC), o instrumento 
de financiamento inter-governamental da EMBO. A Fundação para a Ciência e a 
Tecnologia é a agência Portuguesa que apoia o financiamento de Claudia Bank. 
 
 

 

 

http://wwwpt.igc.gulbenkian.pt/pages/homepage.php
http://wwwpt.igc.gulbenkian.pt/cbank


       Comunicado de Imprensa 
    17de dezembro de 2018 

 
 

 

 
Legenda: A investigadora Claudia Bank. Créditos: Sandra Ribeiro. 
 
 

Mais informação:  
 
Premiados com EMBO Installation Grants 2018 
 

Nome Projetos de Investigação Instituto 
Ogun Adebali G protein-coupled receptor 

evolution in the context of 
genetic diseases 

Universidade Sabancı, 
Istambul, TR 

Serap Aksu Immune cell signalling in 
situ and in real time 

University Koç, Istambul, 
TR 

Claudia Bank Fitness landscapes and the 
predictability of evolution 

Instituto Gulbenkian de 
Ciência, Oeiras, PT 

Şükrü Anıl Doğan 
 

ROS-mediated control of 
tissue-specific 
mitochondrial biogenesis 

Universidade Boğaziçi, 
Istambul, TR 

Serap Erkek Epigenetic regulation of 
bladder cancer 

Izmir Biomedicine and 
Genome Center, TR 

Anna Karnkowska Evolution of phototrophy in 
eukaryotes 

Universidade de 
Varsóvia, PL 

Serkan Kır Dissecting tumour-induced 
signalling pathways driving 
energy wasting 

Universidade Koç, 
Istambul, TR 

Lukasz Piatkowski The role of hydration in cell 
membrane organization 

Poznan University of 
Technology, PL 

Martin Schwarzer Bacteria-driven host 
juvenile growth promotion 

Instituto de 
Microbiologia, Academia 
de Ciências Checa, Praga, 
CZ 

Michal Szymanski Structural basis for DNA 
repair in human 
mitochondria 

Intercollegiate Faculty of 
Biotechnology of 
University of Gdansk and 
Medical University of 
Gdansk, PL 

 
Acerca da EMBO 
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A EMBO é uma organização com mais de 1800 investigadores que promove a 
excelência em ciências da vida na Europa e no mundo. Os principais objetivos da 
organização são apoiar investigadores talentosos em todas as fases das suas 
carreiras, estimulando a troca de informação científica e ajudando-os a construir 
um ambiente científico onde os cientistas podem desenvolver o seu melhor 
trabalho. 
 
Para mais informação: www.embo.org 
 
 
Acerca do EMBC 
 
A Conferência Europeia de Biologia Molecular (EMBC) é uma organização inter-
governamental que reúne 29 estados membro. A EMBC promove uma forte 
abordagem transnacional às ciências da vida. Dentro da EMBC, os estados 
membros canalizam os seus recursos para melhorar a qualidade da investigação 
ao nível nacional, e para contribuir para o avanço da investigação básica na 
Europa. Para mais informação: www.embc.embo.org 
 
Agências de financiamento que apoiam as EMBO Installation Grants: 
 
Portugal: Fundação para a Ciência e a Tecnologia 
República Checa: Ministério da Educação, Juventude e Desportos 
Estónia: Agência de Investigação Estónia 
Polónia: Ministério da Ciência e Ensino Superior  
Turquia: TÜBITAK 
 
 

Contactos: 
 
Ana Mena | Comunicação de Ciência | anamena@igc.gulbenkian.pt | 214407959 | 
932506373 
 
Claudia Bank | Laboratório de Dinâmica Evolutiva | claudiab@igc.gulbenkian.pt | 
214464544 
 

http://www.embo.org/
http://www.embc.embo.org/
mailto:anamena@igc.gulbenkian.pt
mailto:claudiab@igc.gulbenkian.pt

