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Investigadores do iBET e do IGC recebem mais de 2.8 milhões 

do Conselho Europeu de Investigação 
 

• Cláudia Nunes dos Santos (iBET) e Claudia Bank (IGC) ganharam ERC Starting 
Grants para desenvolver a sua investigação sobre a nutrição e a prevenção 
da demência, e sobre como as populações se adaptam e diversificam, 
respetivamente. 

 
 
Lisboa, julho 27, 2018 – Duas investigadoras de dois centros de investigação de Oeiras na área 

das Ciências da Vida ganharam ERC Starting Grants do Conselho Europeu de Investigação (em 

inglês, European Research Council, ERC) no valor total superior a 2.8 milhões de euros.  

 

As investigadoras premiadas são Cláudia Nunes dos Santos do Instituto de Biologia Experimental 

e Tecnológica (iBET) e Claudia Bank do Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC). Cada laboratório 

liderado por estas investigadoras vai receber financiamento entre 1.3 e 1.5 milhões de euros 

por um período de cinco anos.  

 

Em Portugal, houve mais três premiados, dois na área de Ciências Sociais e Humanidades e um 

em Ciências Físicas e Engenharia. São eles Jorge Almeida, da Universidade de Coimbra, Joana 

Freitas, da Universidade de Lisboa, e Rogério Pirraco, da Universidade do Minho. 

 
 
SOBRE AS INVESTIGADORAS 

 

Cláudia Nunes dos Santos, investigadora na divisão de Food & Health do Instituto de Biologia 

Experimental e Tecnológica (iBET), com dupla afiliação iBET e ITQB NOVA, vai receber um valor 

de 1.5 milhões de euros para investigar a relação entre a alimentação e a prevenção de doenças 

neurodegenerativas. 

 

Com o envelhecimento da população, prevenir ou retardar o aparecimento de doenças 

neurodegenerativas, como Parkinson ou Alzheimer, é uma crescente preocupação. Embora os 

estudos epidemiológicos e de nutrição indiquem que o consumo de frutas e legumes, ricos em 

polifenóis, é benéfico para a nossa saúde em geral, não é claro como estes compostos chegam 

e atuam no cérebro. O trabalho que a investigadora do iBET/ITQB NOVA irá desenvolver será no 

sentido de identificar quais destes compostos fenólicos poderão vir a constituir estratégias 

eficazes na prevenção da demência, percebendo quais os seus mecanismos de atuação a nível 

celular e molecular. 
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Os estudos passarão, sobretudo, por verificar o efeito de polifenóis na prevenção e tratamento 

da neuroinflamação, um processo biológico comum a todas as doenças neurodegenerativas. 

Para tal, serão identificados metabolitos particulares derivados de compostos fenólicos da dieta, 

que conseguem atravessar a barreira hematoencefálica e chegar ao cérebro. Depois será 

analisado o efeito desses metabolitos em células da microglia - células imunes inatas do sistema 

nervoso central - de forma isolada ou em comunicação com outras células do cérebro. Por fim, 

para obter uma visão integrada, serão estabelecidos testes de nutrição em ratinhos. 

 

Cláudia Nunes dos Santos sustenta que “um aspecto comum às doenças neurodegenerativas é 

a inflamação cerebral e, nos últimos anos, temos vindo a perceber que alguns compostos que 

ingerimos através da dieta podem atuar neste processo reduzindo a inflamação”. 

Adicionalmente, a investigadora refere que “contribuir para a prevenção das doenças 

neurodegenerativas através da nutrição é uma área muito promissora e com esta bolsa do ERC 

pretendo, nos próximos cinco anos, desenvolver uma estratégia eficaz de cuidados prolongados 

com base em polifenóis para manter o cérebro saudável.”. 

 

## 

 

Claudia Bank, investigadora principal do grupo de investigação de Dinâmica Evolutiva do 

Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC), vai receber 1.37 milhões de euros para investigar como as 

populações se adaptam e diversificam.  

 

Um dos grandes desafios da biologia evolutiva é quantificar os processos e mecanismos 

biológicos que as populações usam para se adaptar a novos ambientes. Sabe-se que as 

consequências de uma alteração genética podem depender do genoma onde aparece, um 

fenómeno denominado epistasia. Mas até que ponto a epistasia pode limitar a adaptação e a 

especiação é algo que tem gerado controvérsia. O projeto liderado pela investigadora Claudia 

Bank visa responder a este desafio através de modelação teórica, do desenvolvimento de 

métodos estatísticos e de experiências evolutivas. Na base da abordagem científica encontra-se 

o conceito de “fitness landscapes” que relaciona a composição genética dos indivíduos com o 

seu sucesso reprodutivo. 

 

A investigadora do IGC pretende especificamente quantificar como é que a evolução da 

resistência a medicamentos é afetada pela epistasia. Isto pode determinar o potencial de se 

prever as vias de resistência a fármacos dos agentes patogénicos.  

 

“Desde o início da minha carreira de investigação que tenho o fascínio de compreender a 

importância da epistasia durante a evolução. Esta bolsa do ERC é um sonho tornado realidade 

porque vai permitir financiamento durante cinco anos para investigar exaustivamente esta 
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questão, tanto de uma forma teórica como experimental”, diz Claudia Bank.  

 

 
 
SOBRE O ERC 
 

O European Research Council (ERC) existe desde 2007 e é um organismo pan-Europeu para o 

financiamento da investigação de vanguarda. Até à data, o ERC financiou cerca de 8.000 investigadores 

de topo nas várias fases das suas carreiras, e com isso mais de 50.000 pós-docs, estudantes de 

doutoramento e outros colaboradores das suas equipas de investigação. Neste concurso de Bolsas ERC 

Starting foram submetidos 3.170 projetos, dos quais foram financiados 403 investigadores - um terço 

dos quais mulheres. A taxa de sucesso foi cerca de 13% e cerca de 40% dos investigadores distinguidos 

são mulheres. 

 
 

 
SOBRE AS INSTITUIÇÕES 
 
iBET 

Fundado em 1989 como uma instituição de Investigação e Desenvolvimento (I&D) vocacionada para 

estabelecer pontes entre a academia e a indústria, o Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica 

(iBET) é hoje a maior instituição privada portuguesa sem fins lucrativos, dedicada à investigação em 

biotecnologia, área em que foi pioneiro. 

Referência global na aplicação da biotecnologia à saúde e no desenvolvimento de vacinas, biofármacos e 

terapêuticas inovadoras e mais eficazes, o iBET tem vindo também a aplicar os princípios da Biotecnologia 

à Nutrição Clínica, à Indústria Alimentar e ao setor Agroflorestal.  

O Instituto desenvolve em simultâneo cerca de 70 projetos de I&D, assegurados por cerca de 215 

investigadores, incluindo doutorados, engenheiros, técnicos e bolseiros. As suas competências são 

apoiadas por uma rede académica e empresarial dinâmica e multidisciplinar o que, juntamente com a sua 

estrutura orientada para a obtenção de resultados aplicados, lhe permite transferir o conhecimento que 

cria para as empresas, ajudando-as a inovar, a criar valor, emprego e crescimento económico. Para mais 

informações: www.ibet.pt 

  

IGC 
O Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC) é um centro internacional dedicado a investigação biológica e 

biomédica, e ao ensino pós-graduado.  A sua missão estende-se à colaboração alargada com instituições 

nacionais e internacionais, com o intuito de promover o desenvolvimento do conhecimento científico e 

de comunicar a importância da Ciência e das suas aplicações para o bem-estar da Humanidade. Para mais 

informações: www.igc.gulbenkian.pt 

 
Créditos das fotos das investigadoras 
Foto da investigadora do iBET: Cláudia Nunes dos Santos - Crédito: ITQB NOVA 
Foto da investigadora do IGC: Claudia Bank – Crédito: Sandra Ribeiro  
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Para mais informações, por favor, contacte: 
 
iBET 
Lift Consulting 
Laura Santos | laura.santos@lift.com.pt | 91 379 15 55 
Erica Macieira | erica.macieira@lift.com.pt | 91 054 95 15 
 
IGC 
Ana Mena | Comunicação de Ciência | anamena@igc.gulbenkian.pt | 214407959 | 932506373 
Claudia Bank | Laboratório de Dinâmica Evolutiva | claudiab@igc.gulbenkian.pt | 214464544 
 
 
 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJLRvcTL58cCFVAG2wodF_UCLg&url=http://www.itqb.unl.pt/labs/nutraceuticals-and-delivery/ibet-horiz-rgb.jpg/image_view_fullscreen&psig=AFQjCNFssH1qxRHQu0IgmwqPIa59w1iK4A&ust=1441806928345170
mailto:laura.santos@lift.com.pt
mailto:erica.macieira@lift.com.pt
mailto:anamena@igc.gulbenkian.pt
mailto:claudiab@igc.gulbenkian.pt

