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A astrofísica portuguesa Maria Teresa Lago foi
uma dos 22 personalidades europeias na área
das ciências escolhidas para membros
fundadores do recém-criado conselho
científico do Conselho Europeu de
Investigação, anunciou hoje a Comissão
Europeia.

Em comunicado, a Comissão divulgou os
nomes das 22 personalidades "escolhidas por
um comité de cientistas de alto nível",
presidido por Lord Patten of Barnes, chanceler
das universidade de Oxford e Newcastle-upon-
Tyne, para formar o conselho científico, cuja
criação foi proposta em Abril passado pela
Comissão.

O conselho científico, indica a Comissão, será
um órgão independente, cujo papel "consiste
em definir a estratégia científica do Conselho
Europeu de Investigação" e em assegurar que
as suas acções "são levadas a cabo em
conformidade com as exigências da excelência
científica".

O Conselho Europeu de Investigação é
responsável pelo financiamento dos trabalhos
de investigação exploratória propostos pela
comissão no âmbito do programa-quadro de
investigação 2007/2013.

Maria Teresa Lago, nascida em Lisboa em
1947, é directora do Centro de Astrofísica da
Universidade do Porto, tendo presidido ao
Conselho de administração da "Porto 2001 -
Capital Europeia da Cultura".
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