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Investigadores de alto nível em início de carreira vão
receber 800 milhões de EUR de financiamento da UE
O Conselho Europeu de Investigação (CEI) anunciou hoje a seleção de 536 investigadores
em início de carreira, para financiamento num montante total de cerca de 800 milhões de
EUR. As «subvenções de arranque» concedidas pelo CEI, que podem atingir 2 milhões de
EUR por projeto, irão permitir aos cientistas mais promissores desenvolver ideias nas
fronteiras do conhecimento e constituir as suas próprias equipas de investigação com mais
de 3 000 doutorados e doutorandos, apoiando assim uma nova geração de cientistas de
alto nível na Europa. Com este montante de financiamento que é o mais elevado de
sempre, o CEI irá apoiar investigadores de 41 nacionalidades em 21 países europeus. Os
projetos selecionados abrangem uma vasta gama de tópicos, dos impactos sociais da
cooperação transmediterrânica no âmbito das energias renováveis aos aparelhos auditivos
com laser e à tecnologia de teledeteção ótica para obras de engenharia civil.
Máire Geoghegan-Quinn, Comissária Europeia responsável pela Investigação e Inovação,
afirmou: «Numa economia global baseada no conhecimento, precisamos de novas ideias
para competir. O investimento numa investigação de fronteira de craveira mundial e na
próxima geração de cientistas é uma das principais prioridades. No final de apenas cinco
anos de existência, as subvenções do CEI já têm renome mundial e ajudam-nos a
conservar e a atrair os melhores de entre os melhores».
Neste último concurso, foram recebidas 4741 propostas, um aumento de 16% em relação
ao ano passado, revelador da crescente sensibilização para as subvenções do CEI e da sua
popularidade. Das propostas selecionadas, 44% dizem respeito às «Ciências físicas e
engenharia», 37% às «Ciências da vida» e 19% às «Ciências sociais e humanas». A média
etária dos investigadores selecionados é de cerca de 37 anos. Dos investigadores
selecionados, 24% são mulheres, o que corresponde a um aumento de 21% em relação
ao ano passado. Os beneficiários foram selecionados com base numa avaliação interpares
por 25 painéis constituídos por cientistas de renome de todo o mundo. O único critério de
seleção é a excelência.
As subvenções de arranque destinam-se aos melhores investigadores em início de carreira
de qualquer nacionalidade, desde que estejam baseados na Europa ou aqui se pretendam
instalar. O montante total de cada subvenção pode atingir 2 milhões de EUR, para um
período máximo de financiamento de 5 anos. O Reino Unido, a Alemanha e a França são
os países que acolhem o maior número de candidatos selecionados.
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O orçamento para estas subvenções passou de 670 milhões de EUR em 2011 para quase
800 milhões, um aumento de 19,4%. O CEI, a mais recente componente do 7.º
Programa-Quadro de Investigação da UE (7.° PQ), e o primeiro organismo no seu género,
dispõe de um orçamento total de 7,5 mil milhões de EUR para o período entre 2007 e
2013. A Comissão Europeia propôs um aumento significativo do orçamento do CEI para
mais de 13 mil milhões de EUR no âmbito do novo programa-quadro «Horizonte 2020»
(2014-2020).

Contexto
Criado pela UE em 2007, o Conselho Europeu de Investigação é o primeiro organismo
pan-europeu de financiamento da investigação de fronteira. Visa incentivar a excelência
científica na Europa, estimulando a concorrência para o financiamento entre os melhores e
mais criativos investigadores de todas as nacionalidades e de todas as idades. Contribui
também para atrair para a Europa os melhores investigadores de todo o mundo. Financia
jovens investigadores em início de carreira («subvenções de arranque»), cientistas de
excelência que já desenvolvem trabalho independente («subvenções de consolidação»), e
investigadores sénior à frente de equipas de investigação («subvenções para
investigadores avançados»). O financiamento, de nível elevado, é atribuído com base
numa avaliação interpares e pode atingir um máximo de 2 milhões de EUR para uma
subvenção de arranque, 2,75 milhões de EUR para uma subvenção de consolidação e 3,5
milhões de EUR para uma subvenção para investigação avançada.
O CEI funciona de acordo com uma «abordagem orientada para os investigadores», ou
«abordagem ascendente», que lhes permite identificar novas oportunidades em qualquer
domínio de investigação.
O CEI é liderado pelo Conselho Científico, composto por 22 cientistas e personalidades
académicas, e presidido pela Professora Helga Nowotny. A Agência Executiva do CEI
executa o programa específico «Ideias» e é liderada pelo Diretor Pablo Amor.

Para mais informações, consultar:
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm
http://erc.europa.eu/

Contactos :
Michael Jennings (+32 2 296 33 88)
Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)

2

