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O físico português Ricardo Schia-

ppa - do Instituto Superior Técnico
de Lisboa (IST) - faz parte de uma
equipa de um consórcio que ganhou
dez milhões de euros do Conselho

Europeu de Investigação (ERC), o or-

ganismo que financia desde 2007 a
ciência na Europa. Ricardo Schiappa
integra o grupo de Marcos Marino
(da Universidade de Genebra, na
Suíça), que já foi professor do IST. A
equipa tem investigadores principais
da Dinamarca e da França.

Esta semana já tinham sido anun-
ciados 27 vencedores dos projectos
ditos "de sinergia" do ERC. Uma das
bolsas de dez milhões de euros foi pa-
ra um consórcio de que faz parte Ed-

gar Gomes, do Instituto de Medicina
Molecular. Outra foi para o consórcio
de Marcos Marino e de três outros in-

vestigadores principais, cada um de-
les terá uma equipa nuclear de dois
ou três cientistas. Ricardo Schiappa
integra a de Marcos Marino, contri-
buindo com as suas especialidades
em teoria de ressurgência, teoria de
cordas e física matemática.

Ricardo Schiappa diz que o dinhei-
ro a vir para o IST chegará de modo
indirecto — por exemplo, através do
seu grupo - e que ainda está inde-
finido.

Qual o objectivo do projecto cha-

mado "Uma nova teoria quântica,
recursiva e exacta"? Construir uma
(nova) teoria matemática de quanti-
zação, que se estenda a todos os sis-

temas quânticos. O consórcio quer
entender séries de sistemas quân-
ticos, regimes para além da teoria
das perturbações, bem como esses

aspectos com bases geométricas ade-

quadas para estudar teoria quântica
de campo e teoria de supercordas.
Uma equipa "notável"
"A teoria quântica é um dos princi-
pais pilares da ciência moderna, des-

crevendo todo o mundo microscópi-
co", diz Schiappa, referindo que esta
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vai desde os modelos de mecânica
quântica atómica do início do sécu-
lo XX, passando por aplicações com

supercomputadores e computadores
quânticos, até ao modelo-padrão da
física de partículas moderna.

Schiappa diz que a investigação
fundamental do século XX levou a

algumas das maiores descobertas
científicas "puras". "Sem mecânica
quântica, não teríamos chips para
computadores ou telemóveis. Não te-
ríamos lasers ou aparelhos de resso-
nância magnética", diz. "Ainda com
base em teorias quânticas, estamos a

encarar possíveis aplicações tecnoló-

gicas envolvendo supercomputado-
res ou computadores quânticos."

O factor principal apontado pelo
ERC para atribuir a bolsa foi a quali-
dade da ideia, diz Schiappa - ou seja,
a sua importância para desenvolver
uma ciência fundamental moderna.
Há o peso da equipa que os avalia-
dores classificaram como "notável".
Fizeram comentários como: "É uma
equipa soberba. É difícil imaginar
uma mais forte." E o físico português
destaca: "Penso que a sinergia entre
matemática pura e física teórica nes-
te projecto foi um dos factores fun-
damentais e que essa sinergia deverá
ter um papel cada vez mais crescente
na ciência moderna."


