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Investigador do Instituto Gulbenkian de Ciência recebe Oeiras - ERC 

Frontier Research Incentive Awards 

Prémio pretende aumentar a atratividade de Portugal para fazer ciência 

Oeiras, 9 de Março 2021 - Miguel Soares, investigador principal do Instituto Gulbenkian de 

Ciência (IGC), é o vencedor da 1ª Edição do Prémio ERC-Oeiras, com o valor de 240.000€. Este 

prémio reconhece o mérito do seu projeto submetido a concurso ao European Research Council 

(ERC), permitindo-lhe dar continuidade ao trabalho de investigação dedicado às doenças 

infeciosas causadas por vírus, bactérias ou parasitas, como a sépsis, uma das principais causas 

de morte a nível global. 

Miguel Soares tem-se destacado no estudo da tolerância à doença, sépsis e malária e vê este 

prémio como "muito importante para darmos continuidade ao nosso estudo em doenças 

infecciosas. Já sabemos que há uma resposta metabólica que tem de ser orquestrada através 

do sistema nervoso central e que é igualmente importante para nos proteger de doenças 

infecciosas” explica o vencedor. Mas ainda é preciso juntar várias peças deste puzzle para 

“perceber como podemos intervir para tratar, em humanos, doenças como a COVID19, a malária 

ou o choque séptico”. 

O Prémio ERC-Oeiras destina-se a investigadores que fazem ou planeiam vir fazer a sua 

investigação em instituições do Concelho de Oeiras e que submeteram candidaturas 

consideradas como excelentes pelo ERC, mas que não tiveram financiamento por 

indisponibilidade de fundos. Este prémio permitirá que os investigadores tenham meios para 

continuar a sua investigação de ponta, comprometendo-se a submeter nova proposta a 

financiamento pelo ERC no espaço de 2 anos. 

As bolsas ERC encontram-se entre as mais prestigiadas fontes de financiamento de ciência do 

mundo. Em 2020 foram selecionadas e financiadas apenas 818 propostas de um total de 6320 

candidaturas Este concurso altamente competitivo resultou na atribuição, em Portugal, de 13 

destas Bolsas, sendo que algumas propostas classificadas como excelentes ficaram por financiar 

apenas por falta de verba. O ERC Oeiras é um prémio financiado pelo Município de Oeiras, 

atribuído anualmente, que pretende apoiar a investigação científica, captar e reter talento no 

concelho de Oeiras e aumentar a atratividade de Portugal para fazer ciência. 

 

Sobre o ERC Frontier Research Incentive Awards:  

Os prémios de incentivo à investigação “Oeiras - ERC Frontier Research Incentive Awards” são 

uma iniciativa que financia candidatos de qualquer área científica de Instituições sediadas em 

Oeiras que tenham apresentado candidaturas avaliadas como excelentes a bolsas individuais ao 

Conselho Europeu de Investigação (European Research Council – ERC) Este financiamento 

possibilitará a continuação de atividades de investigação de topo, permitindo que os 
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investigadores apoiados voltem a apresentar uma proposta aos esquemas de financiamento do 

ERC. A iniciativa é financiada pelo Município de Oeiras e coordenada pelo Centro Colaborativo 

Gulbenkian do Instituto Gulbenkian de Ciência através de uma Comissão de Acompanhamento 

constituída por elementos da Câmara Municipal de Oeiras, Instituto Gulbenkian de Ciência, 

Instituto de Tecnologia Química e Biológica e Instituto Superior Técnico. 
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