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Universidade do Porto acolhe centro europeu de apoio à mobilidade 
de investigadores e docentes 

Centro de Mobilidade do Porto será apresentado na s egunda-feira 

A Universidade do Porto vai acolher um centro da rede europeia de mobilidade para docentes e investigadores 
ERA-MORE (European Research Area - MObile REsearchers), que tem como missão prestar assistência não só à 
comunidade de investigadores e docentes da Universidade do Porto, mas de toda a região. 
 Lançada em Junho passado, a rede ERA-MORE é tida como uma importante ferramenta para atingir o objectivo 
traçado na Cimeira de Lisboa em 2000 de transformar a União Europeia na mais competitiva economia baseada no 
conhecimento. Constituída por mais de 200 centros espalhados por todo o espaço comunitário, a rede tem por 
finalidade facilitar a mobilidade de membros da comunidade científica entre países comunitários. 
 O Centro de Mobilidade do Porto, que ficará sedeado na Universidade do Porto, terá como função fornecer 
informação e dar apoio a investigadores e docentes estrangeiros que pretendam realizar a sua actividade 
profissional no Porto, por um período médio ou longo, bem como a docentes e investigadores nacionais que 
pretendam efectuar um período de trabalho igual no estrangeiro. 
 A abertura do centro foi assinalada com a realização de uma sessão oficial de lançamento no passado dia 24 de 
Janeiro. A sessão foi presidida pelo vice-reitor da U.Porto, José Ferreira Gomes, e pela sub-directora do Gabinete 
de Relações Internacionais do Ministério da Ciência e Ensino Superior, Fátima Bravo. A sessão contou ainda com 
uma painel de docentes e investigadores que partilharam as suas experiências de mobilidade no espaço europeu: 
Catarina Carmona, gestora de projectos do IPATIMUP, IBMC e INEB, Gianpaolo Suriano, investigador italiano a 
trabalhar no IPATIMUP, Nuno Correia, do INEGI, e Elsa Bronze, da Faculdade de Farmácia da Universidade do 
Porto. 


