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Para: Alexandre Quintanilha 
 
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 “1st Drugs R&D PhD Symposium: “Translational 
Science: From Academia to Industry @ 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 Portugal, 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, assuntos 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 start-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, InEye 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. 
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Enquanto investigadores e alunos de doutoramento, num país que cada vez mais se destaca no 
panorama científico internacional, consideramos ser o nosso dever de consciência divulgar o conjunto 
de oportunidades inerentes a este programa doutoral nacional.  
 
Segue em anexo o convite formal para o evento, o poster oficial e o Programa Provisório com todos os 
oradores confirmados.  
 
Certos de que poderemos contar com a Vossa ilustre presença, colocamo-nos à inteira disposição para 
qualquer esclarecimento adicional. 
 
Subscrevemo-nos com elevada estima e consideração, 
Os Estudantes da Primeira Edição do Programa Doutoral Drugs R&D 
 
João Calmeiro • Margarida Miranda • Ângela Neves • Marta Simões • Joana Sequeira • Maria do Céu 
Teixeira • Ana Isabel Simões 
 
drugsrd.phdsymposium.ffuc@gmail.com | http://www.uc.pt/ffuc/dcf/simposio_translational_science | 
facebook.com/drugsrdsymposium 
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