
Prémio Pessoa 2013
para Maria Manuel Mota

Distinção Enaltecido trabalho de cientista que se tem dedicado ao estudo
da malária, uma das causas principais de mortalidade a nível mundial

A investigadora Maria Manuel

Mota foi ontem distinguida
com o Prémio Pessoa 2013.

Maria Manuel Mota, de 42

anos, licenciou-se na Facul-

dade de Qências da Universi-
dade do Porto, desenvolveu es-

tudos sobre a malária e traba-

lha actualmente no Instituto de

Medicina Molecular (IMM)
Na acta do júri que se reuniu

ontem em Setais, Sintra, é des-

tacado «o seu empenho entu-
siástico no que se pode chamar

de cidadania da ciência», sendo

fundadora e presidente da As-

sociação Viver a Ciência, que
«tem como objectivo encorajar
a filantropia em Portugal».

Natural da freguesia da Ma-

dalena, no concelho de Vila

Nova de Gaia, fez o mestrado

em imunologia e concluiu a sua

tese de doutoramento na Uni-

versity College de Londres, em

1998, tendo feito o pós-douto-
ramento na New York Univer-

sity Medicai Center, em 2001.

Foi investigadora principal no

Instituto Gulbenkian de Ciência

e é desde 2005 investigadora

principal do IMM e professora
da Faculdade de Medicina da

Universidade de Lisboa

«A sua área científica é a ma-
lária, uma das causas principais
de mortalidade a nível mundial.

O grupo que constituiu tem de-

senvolvido investigação funda-

mental com vista a esclarecer

os mecanismos pelos quais o

parasita se desenvolve no hos-

pedeiro humano», lê-se no co-

municado do júri.
O júri salienta, no mesmo

texto, que «a compreensão
destes processos é indispensá-

vel para o desenvolvimento de

estratégias de tratamento e

prevenção, nomeadamente
através da vacinação».

Este trabalho valeu ao grupo
que lidera «um financiamento

significativo da Fundação Bill

&MelindaGates».
O júri realça a sua «produti-

vidade científica de excepcio-

nal qualidade», da qual sobres-

saem 10 artigos publicados
este ano «em prestigiadas re-
vistas da especialidade e ou-

tras, como nos Proceedings of
the National Academy of

Sciences, dos Estados Unidos,
e Nature Medicie».

Em 2004, Maria Manuel
Mota foi uma dos 25 jovens
cientistas galardoados com

European Young Investigator
Award, de mais de um milhão

de euros, que lhe permitiu con-

tinuar a sua investigação sobre

o parasita da malária, durante

cinco anos, no IMM.
Maria Manuel Mota dedicou

o Prémio Pessoa «a todos os

cientistas a fazer ciência em

PortugakAinvestigadora con-

fessou ter recebido a notícia do

prémio com «completa sur-

presa». «Era algo que não ima-

ginava que pudesse acontecer.

Fico muito satisfeita que a so-

ciedade portuguesa considere

que a nossa equipa está a fazer

um bom trabalho, que merece

ser reconhecido, e que isso tem

impacto no país, isso dá-nos

um grande entusiasmo, uma
vontade de continuar a fazer o

que podemos fazer melhor:

descobrir alguma estratégia
para combater a malária», de-
clarou a cientistas

Acentista Maria Manuel Mota, especialista em malária
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MARIA MANUEL MOTA

Investigadora ganha

Prémio Pessoa 2013

Pelos seus estudos sobre a malária, a investigadora

no Instituto de Medicina Molecular Maria Manuel Mota

(à dir.) foi distinguida com o Prémio Pessoa 2013.

A decisão foi anunciada no Palácio de Seteais, em Sintra,

pelo presidente do júri, Francisco Pinto Balsemão

(ao lado, com Mário Soares e Eduardo Souto de Moura)


