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Valorizar a investigação em
Química em Portugal
RECONHECIDO COMO “EXCELENTE” PELA FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E
TECNOLOGIA (FCT), O CENTRO DE QUÍMICA DE COIMBRA (CQC) VIU REFORÇADA A SUA IMPORTÂNCIA NOS DOMÍNIOS DA INVESTIGAÇÃO EM
QUÍMICA FUNDAMENTAL E APLICADA. COM UM IMPRESSIONANTE NÚMERO DE PATENTES, VÁRIAS SPIN-OFFS E UM GRUPO DE INVESTIGADORES
ALTAMENTE QUALIFICADOS, ESTA É UMA ORGANIZAÇÃO MULTIDISCIPLINAR, INTERNACIONAL E DINÂMICA.

para tratamento do cancro, aproveitamento de resíduos, análise da qualidade do ar em tempo real com utilização de ferramentas de localização geográfica, entrega de fármacos com
base em sistemas laser, entre outras, sendo certo que a investigação de cariz fundamental
constitui a matriz-base a partir da qual a investigação mais aplicada se desenvolve.
A atividade do CQC encontra-se organizada em cinco Grupos de Investigação especializados em diferentes áreas da Química (Química Teórica e Computacional; Química Orgânica; Macromoléculas, Colóides e Fotoquímica; Estrutura, Energia e Reatividade; e Química
Biológica) e que trabalham em sintonia

Investigação de alta qualidade, elevado

com a missão desta unidade, contribuindo

nível de competitividade, excelente capaci-

de forma construtiva para áreas tão fulcrais

dade de liderança e reconhecimento inter-

como a saúde e bem-estar, eficiência ener-

nacional – estes foram alguns dos argu-

gética, materiais e desenvolvimento indus-

mentos demonstrados pelo CQC e que, de

trial sustentável. Como elemento comum

acordo com o painel de avaliação da FCT,

aos vários Grupos de Investigação do CQC

revelam uma unidade líder na investigação

pode referir-se a forma como estes privile-

em Química no centro do país.

giam a harmonização do avanço do conhe-

Ao longo de quatro décadas, o mérito e

cimento científico per se com a aplicabili-

os resultados deste Centro de Investiga-

dade de cada projeto fora do contexto aca-

ção, bem como as capacidades da sua

démico.

equipa, foram repetidamente distinguidas
dentro e fora de Portugal. Salientando que

Resultados com valor
acrescentado

esta é uma “unidade multidisciplinar” e
uma “referência à escala internacional”, a
FCT destacou com a nota máxima a quali-

O impacto da atividade do CQC testemu-

dade, mérito, relevância e nível de interna-

nha-se pelo impressionante número de trinta e seis patentes registadas desde 2013. A

cionalização das atividades de I&D, bem
como os méritos individuais e coletivos dos investigadores do CQC.
Visivelmente satisfeito, o diretor do Centro de Química de Coimbra, Rui Fausto, revela ao
Perspetivas que a avaliação “é o reconhecimento do nosso trabalho coletivo” e, ao mesmo
tempo, “desafia esta unidade a trabalhar para manter este reconhecimento no futuro”.

unidade de investigação orgulha-se, pois, de ser “uma das unidades portuguesas de I&D
com mais patentes concedidas até hoje”, como destaca Rui Fausto.
Os resultados conquistados pelos investigadores do CQC no campo da Química Medicinal, uma área mais recente de interesse desta unidade de investigação, mereceram também a atenção dos avaliadores da FCT, destacando-se o desenvolvimento de um produto

Um centro aberto e integrador
Sediado no Departamento de Química da Universidade de Coimbra e fundado em 1977, o
CQC tem como missão fomentar uma investigação de excelência nos vários domínios da

para terapia fotodinâmica do cancro (Redaporfin). Este medicamento encontra-se já em fase avançada de testes clínicos (fase I/II), representando a primeira vez que um fármaco patenteado por uma universidade portuguesa alcança tão avançado estágio de desenvolvimento.

Química, em sintonia com as necessidades da sociedade e do universo empresarial. Para

Rui Fausto e os sub-directores do CQC com quem o Perspectivas falou (Mariette Pereira,

tal, tão importante quando a dinamização de programas de formação pós-graduados, de

João Pina e Cláudio Nunes) consideram também que “a criação de um número apreciável

âmbito nacional e internacional, é o desenvolvimento de colaborações com a indústria, con-

de spin-offs é mais uma prova da capacidade dos investigadores do Centro de Química de

tribuindo assim para o progresso da região e do país, aumentando o número de postos de

Coimbra para transporem o conhecimento científico que vão alcançando para a sociedade”,

trabalho e melhorando o nível de conhecimento científico. Não surpreende, por isso, que o

afirmando uma forte ligação à indústria e tecido empresarial e que tem resultado em “solu-

CQC se apresente como “um centro aberto” e “integrador”.

ções concretas, já aplicadas no terreno”. A Luzitin, S.A., é um exemplo disso mesmo, pois foi
através desta empresa, concebida na esteira do Centro de Química de Coimbra, que se rea-

Equipa multidisciplinar

lizaram os trabalhos de desenvolvimento da Redaporfin. Mas também a LaserLeap Technologies tem as suas fundações sustentadas neste Centro. Esta spin-off foi responsável pelo

Essencial para a concretização destas ambições é a equipa de cerca de cem membros

desenvolvimento de um sistema baseado em tecnologia laser para aplicação através da pe-

integrados com doutoramento, à qual se acrescenta o contributo de mais de uma centena

le, de fórma rápida, eficaz e a baixo custo, de medicamentos ou cosméticos que, até aqui,

de investigadores não doutorados e os mais avançados equipamentos e infraestruturas pa-

só podiam ser administrados usando seringas tradicionais. Outras spin-offs produto do

ra trabalho experimental e computacional. O conhecimento produzido no CQC permitiu já

CQC são a BSIM2, que se dedica à descoberta e desenvolvimento de fármacos inovadores

desenvolver aplicações nas áreas do desenvolvimento de fármacos, terapia fotodinâmica

contra doenças neurodegenerativas, como a paramiloidose ou a doença de Alzheimer, a
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Space Layer Technologies, posicionada na área do controle

Desafios e futuro

era o mais avançado de todos para a realização de um de-
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Nas palavras finais do diretor do CQC, Rui Fausto, e dos
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Reconhecimento internacional
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Investir em novos equipa-
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