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LISBOA - A Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa organiza pela primeira vez em Portugal o
"19th European Symposium on Organic Chemistry (ESOC 2015)". Esta conferência bienal ocorre de 12
a 16 de julho de 2015, na Reitoria da Universidade de Lisboa e reúne especialistas de renome mundial
na área da Química Orgânica. Amélia Pilar Rauter, presidente da Comissão Organizadora do ESOC
2015, professora e cientista da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, diz que "este é um
momento único em Portugal, no qual é apresentada a investigação mais recente em áreas emergentes
da Química Orgânica". Durante cinco dias discute-se em Lisboa o futuro da inovação na Europa, no
que diz respeito à produção de fármacos, vacinas, materiais, alimentos, temas fundamentais para a
melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. Cerca de 700 participantes provenientes de instituições
de ensino superior, de laboratórios de estado e da indústria, especialmente a farmacêutica, participam
nesta conferência, no âmbito da qual são criados dois prémios científicos. O PATAI RAPPOPORT Award,
patrocinado pela Wiley, será entregue a Peter Chen, professor da ETH, na Suíça. O EurJOC Young
Researcher Award, proposto pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e financiado pela
ChemPubSoc, será atribuído a Nuno Maulide, professor da University Vienna, na Áustria. Durante a
sessão de encerramento do ESOC 2015, David Cole-Hamilton, presidente da European Association for
Chemical and Molecular Sciences (EuCheMS) atribuirá ainda o prémio EuCheMS 2014 Lecture a
Christina Moberg, professora da KTH School of Chemical Science and Engineering, na Suécia. A par
destas distinções serão atribuídos também prémios aos melhores posters e comunicação oral, bem
como às melhores candidaturas a propostas de patente. O "19th European Symposium on Organic
Chemistry" recebeu o alto patrocínio do Presidente da República Portuguesa. José Ferreira Gomes,
secretário de Estado do Ensino Superior, estará presente na sessão de abertura e Leonor Parreira,
secretária de Estado da Ciência, participará na sessão de encerramento. Na sessão de abertura,
presidida por António da Cruz Serra, reitor da Universidade de Lisboa, participam também os
presidentes da Fundação para a Ciência e Tecnologia, da Real Sociedad Española de Química, da
Sociedade Portuguesa de Química, da Divisão de Química Orgânica da EuCheMS e da International
Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC).
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