
 
MUNICÍPIO DE ALMADA 

CÂMARA MUNICIPAL 
 

SAUDAÇÃO 
(Professora Elvira Fortunato distinguida com o Prémio Blaise Pascal pela 

Academia Europeia das Ciências) 
 
 
A Academia Europeia das Ciências decidiu atribuir à Professora Doutora Elvira Fortunato, 
investigadora que lidera a equipa do Departamento de Ciências dos Materiais e o Centro de 
Investigação de Materiais da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, 
com o Prémio Blaise Pascal, uma distinção que será entregue em cerimónia solene no próximo dia 
19 de Novembro, Sábado, em Bruxelas na Bélgica. 
 
A atribuiça o deste importante Galarda o Europeu a  Professora Elvira Fortunato e a  sua equipa 
cientí fica, distinguindo o trabalho desenvolvido na a rea da cie ncia e tecnologia e os resultados de 
excele ncia obtidos no domí nio da investigaça o e da educaça o, reconhece pela primeira vez o 
trabalho de investigaça o desenvolvido por investigador de nacionalidade portuguesa, facto que 
enaltece ainda mais a distinça o conferida a  Professora Elvira Fortunato, distinguida em 2007 com 
a Medalha de Ouro de Me rito e Dedicaça o do Municí pio de Almada. 
 
Assim, a Ca mara Municipal de Almada, na sua Reunia o Ordina ria de 16 de Novembro de 2016, 
delibera: 
 
1. Saudar vivamente a atribuiça o desta elevada distinça o europeia a uma das mais importantes 

equipas de investigaça o cientí fica portuguesa em “reconhecimento dos contributos” da 
investigadora Elvira Fortunato e da sua equipa “para a cie ncia e a tecnologia e a promoça o da 
excele ncia na investigaça o e educaça o”, conforme sublinha a decisa o da Academia Europeia de 
Cie ncias, um reconhecimento que confirma a excele ncia do trabalho de investigaça o 
desenvolvido no Campus Universita rio em Almada por uma equipa de cientistas de 
elevadí ssima qualidade mundial. 

 
2. Dirigir a  Professora e Investigadora Elvira Fortunato, e a toda a sua equipa de investigaça o, o 

mais vivo reconhecimento institucional pela extraordina ria valia que o contributo do seu 
trabalho representa para o aprofundamento do conhecimento e do saber em Almada, no paí s 
e em todo o mundo, e as mais vivas felicitaço es por este novo reconhecimento internacional 
que agora lhe e  outorgado. 

 
 
Almada, 16 de novembro de 2016 


