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Bolsas NOS Alive-IGC: 10 anos a apoiar Ciência em Portugal 

 

O Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC) e a Everything is New, promotora do NOS Alive, 
celebram este ano o 10º aniversário da parceria que já resultou no financiamento de 14 
jovens cientistas.  As celebrações decorrem no dia 8 de julho no stand do IGC no NOS 
Alive’17.  

 

A inédita parceria estabelecida em 2008 entre um instituto de investigação científica e uma 
promotora musical levou à criação do programa de bolsas de investigação NOS Alive-IGC. 
Com duração de um ano, estas bolsas visam apoiar o início da carreira científica de jovens 
Portugueses recém-licenciados, possibilitando-lhes realizar um projeto científico num grupo 
de investigação do IGC com um período de trabalho numa instituição estrangeira. A parceria 
promove ainda a realização de atividades de comunicação de ciência junto de públicos mais 
jovens, com a presença assídua de um stand do IGC durante os três dias do festival NOS 
Alive. 

 

Este ano, volta a abrir o concurso para duas bolsas de investigação NOS Alive-IGC no 
primeiro dia do festival. Com três projetos de investigação disponíveis a concurso nas áreas 
de doenças infecciosas, infeção e imunidade, e neurociências, os dois candidatos 
selecionados poderão escolher qual o projeto que querem desenvolver. O período de 
candidaturas termina a 31 de agosto.  

 

Todos os 14 jovens cientistas que beneficiaram de uma bolsa NOS Alive-IGC continuam a 

fazer investigação científica. Três são atualmente investigadores doutorados em instituições 

científicas em Espanha e no Reino Unido, e sete estão neste momento a realizar 

doutoramento em Portugal ou no estrangeiro. O trabalho que desenvolveram no âmbito 

destas bolsas resultou já em 7 artigos científicos publicados e outros 3 estão em fase de 

preparação. 

http://www.igc.gulbenkian.pt/
http://www.everythingisnew.pt/
http://www.nosalive.com/
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Instituto Gulbenkian de Ciência 

O Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC) é um dos principais institutos de investigação em 
biologia e biomedicina em Portugal. Cientistas nacionais e internacionais desenvolvem um 
forte programa científico multidisciplinar, apoiados por equipas técnicas experientes, num 
ambiente rico em interação e cooperação, e infraestrutura de ponta. O IGC também 
desenvolve num programa intensivo de ensino pós-graduado e aposta na promoção da 
cultura científica.  
 
NOS Alive’17 
O NOS Alive'17 tem data marcada para 6, 7 e 8 de julho, no Passeio Marítimo de Algés. 
Bilhetes esgotados.  
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