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Assunto: Pedido de autorização para participação no Dia Nacional dos Farmacêuticos
e no lançamento do novo programa doutoral da Faculdade de Farmácia da Universidade de
Coimbra.

A Ordem dos Farmacêuticos, secção regional do centro, dirigiu-me um convite para
participar nas comemorações do dia nacional do farmacêutico, no próximo dia 26 de
setembro, pelas 17h30, no Convento de São Francisco ëm Coimbra.

Tal como os Estudantes da Primeira Edição do Programa Doutoral Drugs R&D, da
Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra, me convidaram para participar no “lst
Drugs R&D PhD Symposium: “Translational Science: From Academia to Industty’~ que se irá
realizar na Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra no dia 27 de setembro de
2018, no âmbito do Programa de Doutoramento FCT — Investigação ~~~i~iimento
(Drugs R&D).

Neste sentido, venho solicitar a Vossa Excelência se digne autorizar a minha
participação nas duas conferências e que a mesma seja considerada, para todos os efeitos,
em missão da Assembleia da República, encontrando-se_assegurada a deslocação e o
alojamento por parte da Ordem dos Farmacêuticos.

Com a expressão dos meus melhores cumprimentos,

O Presidente da Comissão,
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De: Secção Regional do Centro 1 mailto:re~ional centro @ ordemfarmaceuticos.ptj
Enviada: quinta-f~ira, 31 de maio de 2018 18:54
Para: Comissão 8~’ - CEC XIII <8CEC@ar.par1ame~to.pt>
Assunto: Convite - Dia Nacional do Farmacêutico 2018
Importância: Alta

Exmo. Senhor
Presidente da Comissão Parlamentar de Educação e Ciência
Prof. Doutor Alexandre Quintanilha

A Ordem dos Farmacêuticos comemora anualmente, a 26 de setembro, o Dia Nacional do
Farmacêutico.
Este ano as comemorações terão lugar em Coimbra, no Convento de São Francisco, e têm como
ponto alto a Sessão Solene que, para além de integrar a homenagem a um conjunto de
farmacêuticos, se inicia com uma palestra, proferida por uma personalidade de reconhecido
prestígio, mérito e reconhecimento, social, pessoal e profissional, na sociedade portuguesa.
Neste sentido, seria para nós uma honra imensa que aceitasse o nosso convite para ser o palestrante
das comemorações deste ano, abordando o tema dos desafios atuais em biomedicina.
Aguardamos a sua resposta, na expectativa de que possa honrar-nos com a sua presença nesse dia.

Com os nossos melhores cumprimentos,

Ana Cristina Rama
Presidente da Direcção Regional do Centro

Ordem dos Farmacêuticos
Secção Regional do Centro
Rua Castra Matoso, n.° 12 A
3000 - 104 Coimbra
TeIf.: +351 239 851 440
Fax: +351 239 851 449
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From: noreply@ar.parlarnento.pt <noreply~ar.parlamento.pt>
Sent: Friday, May 25, 2018 12:23 PM
To: Alexandre Quintanilha
Subject: Correio do Cidadão: Convite Universidade de Coimbra (FFUC)

Esta mensagem foi gerada automaticamente por um formulário existente no portal da Assembleia da
República. Para responder a esta mensagem devè colocar no campo Para...” o endereço
drugsrd.phdsymposium.ffuc@gmaiLcom

Para: Alexandre 0.uintanilha

Mensagem:
Excelentíssimo Senhor
Presidente da Comissão Parlamentar de Educação e Ciência
Professor Doutor Alexandre Quintanilha

Vimos por este meio, solicitar a presença de V. Ex.a no “lst Drugs R&D PhD Symposium: “Translational
Science: From Academia to lndustry @ FFUC”, que se irá realizar na Faculdade de Farmácia da
Universidade de Coimbra no dia 27 de Setembro de 2018, no âmbito do Programa de Doutoramento
FCT— Investigação e Desenvolvimento do Medicamento (Drugs R&D).

Apresentando-se como um Programa de Doutoramento ímpar em Pqrtugal, inserido na Indústria
Farmacêutica, o Drugs R&D permite ao aluno desenvolver a sua tese de doutoramento em ambiente
empresarial. Deste modo, o encontro é dirigido não só a estudantes, como também a empresas e a
investigadores nacionais e internacionais. Com a realização do evento pretende-se promover uma
reflexão inerente aos benefícios científicos, económicos e sociais, tanto para o país como para as
empresas e doutorados, da realização de um projeto de doutoramento em contexto empresarial.

Serão integradas sessões de comunicação em quatro painéis sequenciais: (i) Opening Session; (ii) Socio
Economic Perspective; (iii) Corporate Perspective e (iv) Leaders Perspective, tendo sempre por base a
interface entre as Ciências Farmacêuticas e Indústria Farmacêutica. Áreas como a inovação em
tecnologia farmacêutica, biotecnologia, ássuntos regulamentares, química farmacêutica e
empreendedorismo irão ser especialmente debatidas. Espera-se uma abordagem dinâmica, que
contemple a participação de major players da Industria Farmacêutica Nacional, assim como de
diferentes startups da área. O encontro será presidido pelo Professor Doutor Francisco Veiga, Diretor da
Faculdade de Farmácia da Universidade da Universidade de Coimbra e pelo Professor Doutor Amílcar
Falcão, Vice-Reitor da Universidade de Coimbra e Diretor do Programa Doutoral Drugs R&D.

O evento contará com a presença de oradores representantes das empresas farmacêuticas em Portugal
que mais investem em R&D, a nível nacional e internacional. Estarão presentes também oradores de
diversas empresas inovadoras stárt-up e de centros de investigação e universidades nacionais. O evento
terá também uma forte componente socio-económica, com a presença de oradores em posições de
liderança no panorama socioeconómico português. Estão já confirmadas as presenças das empresas
Bial, Hovione, Bluepharma, Crioestaminal, Laboratórios Basi, ICNAS — Produção, Treat-U, ToxFinder,
Exogenus Therapeutics, Matera, lnEye Pharma e Dendropharma.

De acordo com os objetivos previamente descritos, gostaríamos de convidar V. Ex.a a realizar uma
comunicação oral de 20 minutos no painel (ii) — Socio-Economic Perspective, espaço este reservado para
apresentação da sua perspetiva enquanto investigador de renome e da Comissão Parlamentar da
Educação e Ciência sobre o papel da Ciência e Tecnologia como força motriz no desenvolvimento
socioeconómico do país. Será igualmente desejada uma abordagem dos benefícios da realização de
doutoramentos em empresas e das vantagens inerentes à absorção de doutorados pelo sector
empresarial científico.


