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8 Cientistas portugueses recebem bolsas do Horizonte 2020
O Conselho Europeu de Investigação (CEI) anunciou hoje os nomes dos 302
vencedores do concurso de bolsas de consolidação de 2015, onde constam
8 nomes portugueses. Estes cientistas de excelência, a meio da sua
carreira, foram contemplados com um total de 585 milhões de euros, no
âmbito do programa de investigação e inovação da União Europeia, o
Horizonte 2020. Com bolsas individuais até 2 milhões de euros, os
cientistas subvencionados serão capazes de consolidar as suas equipas de
investigação e desenvolver as suas ideias inovadoras. Carlos Moedas,
Comissário europeu responsável pela Investigação, Ciência e Inovação,
afirmou: «Ao abrigo do programa Horizonte 2020, o CEI financia o trabalho
de algumas das mentes mais brilhantes em termos de investigação de
fronteira; pessoas cujas invenções podem dar origem a novas indústrias e
novos mercados e que contribuem para o bem-estar do planeta». Deste
grupo de cientistas constam 8 nomes de portugueses contemplados pela
bolsa de consolidação do CEI, num montante total que ronda os 16 milhões
de euros. Nuno Maulide (projeto VINCAT), Jorge Fernandes (EPIFISH),
Mónica Bettencourt-Dias (CentrioleBirthDeath), Helder Maiato
(CODECHECK), Gonçalo Castelo-Branco (EPIScOPE), Pedro Carneiro
(SKILLPOV), Marina Costa Lobo (MAPLE) e Ricardo Reis (INFL) são os
beneficiários portugueses que terão agora a possibilidade de desenvolver as
suas inovações. Os projetos que concretizam as ideias inovadoras destes
investigadores abrangem domínios como a saúde, genética, física, biologia
celular, mas também as novas perspetivas sobre a inflação e a influência da
crise da zona euro na politização da Europa, entre outros.
PIB sobe 0,3% na zona euro e na UE e 0,2% em Portugal
Durante o 4.º trimestre de 2015, o PIB cresceu, em valores corrigidos de
sazonalidade, 0,3% na zona euro e na UE e 0,2% em Portugal, em
comparação com o trimestre anterior, de acordo com uma estimativa rápida
do Eurostat, o Serviço de Estatística da União Europeia. Em comparação
com o mesmo trimestre do ano anterior, o PIB em valores corrigidos de

sazonalidade aumentou 1,5% na zona euro, 1,8% na UE e 1,2%
em Portugal.
(Desenvolvimento em STAT-16-294)
Produção industrial desce 1% na zona euro e na UE e sobe 0,2% em
Portugal
Em dezembro de 2015, em comparação com o mês anterior e em valores
corrigidos de sazonalidade, a produção industrial desceu 1,0% na zona euro
e na UE e subiu 0,2% em Portugal, segundo as estimativas do Eurostat, o
Serviço de Estatística da União Europeia. Em novembro de 2015 a produção
industrial tinha descido 0,5% na zona euro e na UE e 4,6% em Portugal.
Em termos homólogos, ou seja em comparação com dezembro de 2014, a
produção industrial desceu 1,3% na zona euro e 0,8% na UE. Em Portugal,
registou-se neste período um aumento de 1,5%.
(Desenvolvimento em STAT-16-293)
Para mais informações sobre assuntos europeus: http://ec.europa.eu/portugal
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