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Luís Oliveira e Silva, professor Ca-
tedrático do Departamento de Fí-
sica e Presidente do Conselho
Científico do IST, acaba de ser ga-
lardoado com a sua segunda “Ad-
vanced Grant” do Conselho Euro-
peu de Investigação no valor de
1,950 milhões de euros, depois de
em 2010 ter também recebido
uma "Advanced Grant" no valor de
1,6 milhões de euros. É a primeira
vez que que um investigador a
desenvolver trabalho em Portugal
no domínio das ciências físicas e
engenharias é galardoado por
duas vezes com uma "Advanced
Grant". Em Portugal, apenas Zach
Maimen, no domínio das ciências
da vida, recebeu também duas
"Advanced Grants". Luís Oliveira e
Silva é também o mais jovem cien-
tista em toda a Europa no domínio
das ciências exatas a receber duas
"Advanced Grants" do Conselho
Europeu de Investigação.

De acordo com o Conselho Eu-
ropeu de Investigação, as bolsas
“Advanced" destinam-se a permi-

tir que líderes científicos excecio-
nais, de qualquer idade e naciona-
lidade, desenvolvam projetos de
investigação de elevado risco na
Europa.

A bolsa atribuída destina-se a
explorar os mecanismos que per-
mitem a conversão de luz laser
em matéria e antimatéria, uma
ilustração direta da famosa fór-
mula de Einstein E = mc2. Recor-
rendo aos maiores supercomputa-
dores do mundo, o projeto, desig-
nado por InPairs, estudará ainda
as propriedades coletivas resul-
tantes da interação de fotões, ele-
trões e positrões na presença de
campos ultra intensos. Estes am-
bientes extremos podem ser en-
contrados nalguns dos eventos
mais espetaculares do Universo,
como estrelas de neutrões e pul-
sares. Pretende-se também identi-
ficar como reproduzir estas con-
dições extremas laboratorialmen-
te, por exemplo no foco de lasers
ultra intensos, e explorar a utili-
zação essas configurações para
produzir fontes de raios-gama de
elevada qualidade.

Professor do Técnico bisa bolsa 
de investigação milionária
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