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Projeto de voto N.º 355/XIV/2ª

De congratulação pelo prémio europeu Horizon Impact Award 2020, atribuído à equipa 
que desenvolveu o projeto “INVISIBLE”, liderada pela Professora Elvira Fortunato

O trabalho da cientista e investigadora portuguesa, Professora Elvira Fortunato tem cada vez 
mais impacto e visibilidade no mundo científico e na sociedade atual.
A Professora Elvira Fortunato, desenvolveu a sua carreira académica e de investigação a partir 
de Portugal, é uma das cientistas portuguesas mais premiadas de sempre, pioneira mundial 
na eletrónica transparente e na eletrónica de papel.
A cientista foi premiada, mais  uma vez. Desta feita, foi atribuído à equipa que lidera o prémio 
internacional - Horizon Impact Award 2020 - que distingue os projetos financiados pela União 
Europeia, no âmbito do programa Horizonte 2020, cujos resultados criaram impacto social na 
Europa e no mundo.

O projeto “INVISIBLE” da cientista, professora, investigadora e Vice-Reitora  da Faculdade de 
Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa permitiu desenvolver o primeiro écran 
produzido com materiais sustentáveis, já comercializado por diversas empresas. Trata-se de 
uma nova área tecnológica ao serviço de diferentes indústrias, como a impressão a jato de 
tinta ou os diagnósticos médicos inteligentes. O projeto foi desenvolvido no Centro de 
Investigação de Materiais (CENIMAT), da FCT NOVA, em parceria com a SAMSUNG.

Além da notável carreira académica e científica, desenvolvida em Portugal, Elvira Fortunato é 
também um exemplo de cidadania. Na ciência, tem sido fundamental no desenvolvimento de 
Centro de Investigação de Materiais (CENIMAT), tendo a sua intervenção sido decisiva para o 
transformar  num centro de investigação de referência internacional, bem como em todos os 
passos importantes na consolidação do sistema científico português ao longo das últimas duas
décadas. Nesse papel, combina uma grande exigência científica com um elevado sentido 
crítico que não se confina à academia, mas que abraça com entusiasmo a relação entre 
conhecimento e sociedade.

Pelo exposto, a Assembleia da República congratula-se com a atribuição do importante 
prémio internacional à equipa que desenvolveu o projeto “INVISIBLE, liderada pela Professora 
Elvira Fortunato.

Assembleia da República, 16 de outubro 2020

A/Os Deputada/os do Grupo Parlamentar do PSD


