COMUNICADO DE IMPRENSA
Lisboa, 5 de novembro de 2015
Comissário Carlos Moedas inicia o Roteiro da Ciência
O Comissário europeu Carlos Moedas dá hoje início ao Roteiro da Ciência, uma
iniciativa que explica a ação da Comissão Europeia na promoção da Ciência,
Investigação e Inovação, nomeadamente os instrumentos em vigor (Horizonte 2020,
Fundos Estruturais e Plano de Investimento Juncker).
Aproveitando a oportunidade das comemorações dos 725 anos da Universidade de
Coimbra, Carlos Moedas Coimbra inicia o Roteiro da Ciência na Região Centro,
visitando em Cantanhede e Coimbra, para conhecer em detalhe a excelência da
ciência e da inovação que se produz nestas cidades.
Durante esta etapa do Roteiro da Ciência, o Comissário Carlos Moedas terá contactos
próximos com a Universidade de Coimbra, laboratórios, centros de investigação,
start-ups, PMEs e multinacionais com elevados índices de investimento em inovação.
Hoje, dia do arranque do Roteiro da Ciência, o Comissário Carlos Moedas dedica o seu
programa à área da Saúde e da Biotecnologia. Visita o BioCant, em Cantanhede, onde
terá oportunidade de conhecer o Parque e diversas empresas residentes como a
Crioestaminal e a GeneLab, a Coimbra Genomics, a Heart Genetics, e o Centro de
Neurociências e Biologia Celular UC-BIOTECH. O BioCant Park é o primeiro parque de
biotecnologia em Portugal, cujo objetivo é patrocinar, desenvolver e aplicar o
conhecimento avançado na área das ciências da vida, apoiando iniciativas
empresariais de elevado potencial.
Hoje, ao final da tarde, o Comissário visita o Instituto de Ciências Nucleares Aplicadas
à Saúde (ICNAS) em Coimbra, uma unidade de investigação da Universidade de
Coimbra com uma forte ligação à investigação básica nas neurociências e doenças
crónicas.
O Comissário Carlos Moedas encontra-se ainda com Manuel Machado, Presidente da
Câmara Municipal de Coimbra e Presidente da Associação Nacional dos Municípios
Portugueses, com João Pais de Moura, Presidente da Câmara Municipal de Cantanhede
e Presidente do Conselho de Administração do Biocant, João Gabriel Silva, Reitor da

Universidade de Coimbra, José Martins Nunes, Presidente Conselho Administração do
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, e com Ana Abrunhosa, Presidente da
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), entre
outras individualidades locais.
Este Roteiro acontece no período em que se comemoram os 30 anos da adesão de
Portugal à então Comunidade Económica Europeia (CEE) e a etapa em Coimbra e
Cantanhede decorre na semana em que se celebra o primeiro ano da "Comissão
Juncker".
Citações de Carlos Moedas, Comissário Europeu para a Investigação, Ciência
e Inovação
"É com grande satisfação que dou início ao Roteiro da Ciência em Coimbra e
Cantanhede; quero, acima de tudo, trazer a Europa até à Região Centro e mostrar
que investimos no sucesso de Portugal. As celebrações dos 725 anos da Universidade
de Coimbra são uma ótima oportunidade para esta visita. Coimbra é um ecossistema
de sucesso que aproveita o melhor dos mundos académico e empresarial. Coimbra e
Cantanhede estão, com muito mérito, pela excelência das suas empresas e
investigadores, no mapa europeu da ciência; é essa excelência que eu quero conhecer
melhor".
“Num mundo com um ritmo de inovação tecnológica cada vez mais rápido e com ciclos
de desenvolvimento de produto cada vez mais curtos, temos de adaptar a nossa forma
de inovar. As novas regras do jogo da inovação passam pela multidisciplinariedade e
pela comercialização dos resultados da investigação. É neste contexto que a
colaboração entre as universidades e as empresas é essencial.”
Contactos para a imprensa:
Alfredo Sousa, Membro do Gabinete do Comissário Carlos Moedas
alfredo.sousa@ec.europa.eu | + 32 460 757 628
Raquel Patrício Gomes, Representação da Comissão Europeia em Portugal
raquel-maria.patricio-gomes@ec.europa.eu | 93 332 36 36
Acompanhe o Roteiro da Ciência nas redes sociais com o hashtag oficial
#RoteiroCiencia
Mais informações:



«Roteiro da Ciência»
«Roteiro da Ciência em Coimbra»
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