
Investigadores
do Minho e
Lisboa recebem
bolsa milionária

Fundação "La Caixa" atribui 33 bolsas de pós-
-doutoramento num valor superior a dez milhões

ciência Das 33 bolsas de

pós-doutoramento Júnior
Leader atribuídas pela Fun-
dação "La Caixa", e que as-
cendem a dez milhões de

euros, duas foram para in-
vestigadores portugueses.
Ana Mendanha Falcão, da
Universidade do Minho, e
Pedro Sousa -Victor, da Uni-
versidade de Lisboa, foram
os investigadores seleciona-
dos. Com bolsas que podem
chegar aos 305 mil euros,
aos investigadores nacio-
nais é agora assegurado um
contrato de trabalho de três
anos com as instituições nas

quais já trabalhavam.

Investigadora no ICVS -
Life and Health Sciences
Research Institute, Ana
Mendanha Falcão centra a

sua investigação no papel
do plexo coroide na escle-
rose múltipla com vista a
descobrir novos agentes
moleculares na doença. O

objetivo final é melhorar o

resultado clínico dos pa-
cientes com esclerose múl-
tipla, doença neurodege-
nerativa que afeta 2,5 mi-
lhões de pessoas em todo o

Mundo.
Já o cientista do Instituto

de Medicina Molecular de
Lisboa tenta perceber de

que forma "o ambiente in-
flamatório existente em or-

ganismos de idade avança-
da contribui para a perda de

capacidade regenerativa de

células estaminais envelhe-
cidas", explica a Fundação
"La Caixa" ao JN. Pedro Sou-
sa-Victor pretende, assim,
"melhorar as aplicações da
medicina regenerativa para
o tratamento de pacientes
idosos".

O programa Júnior Leader
divide-se em duas modali-
dades: a "incoming", com
22 bolsas; e a "retaining",
que visa fixar talentos, com
11. Os investigadores portu-
gueses enquadram-se na
primeira modalidade que,
de acordo com a Fundação,
"obteve, recentemente,
apoio da Comissão Euro-
peia". No total, são 5,7 mi-
lhões de euros que vão per-
mitir aumentar o número
de bolsas de 22 para 30 na
próxima convocatória.

Refira-se, ainda, que o Jú-
nior Leader se "destina à

contratação de investigado-
res de excelência, de qual-
quer nacionalidade, que de-

sejem iniciar ou continuar a

sua carreira de investigação
em território espanhol ou
pOrtUgUês". • JOANAAMORIM


