RedEmprendia apoia com 200.000 euros a valorização do
projecto de investigação Laser Leap, da Universidade de
Coimbra
Coimbra, 30 de Setembro de 2010. - No âmbito do seu programa de ajudas para dar apoio à
valorização de projectos de investigação, a Rede Universitária Ibero-americana de Incubação
de Empresas (RedEmprendia) atribuiu 200.000 euros ao projecto Laser Leap, que é
desenvolvido por uma equipa de investigação da Universidade de Coimbra constituída por Luís
Arnaut, Carlos Serpa e Gonçalo de Sá.
O objectivo deste programa de ajudas, que a RedEmprendia lançou com a colaboração do
Banco Santander, através da sua Divisão Global Santander Universidades, é facilitar o
desenvolvimento de projectos de investigação altamente inovadores e com potencial comercial,
desde a sua fase pré-concorrencial, até uma prova de conceito ou protótipo que aumente o seu
valor e possibilidades de transferência até ao tecido produtivo.
A este programa puderam concorrer todos os grupos de investigação das Universidades
associadas à RedEmprendia. O projecto vencedor nesta edição, denominado Laser Leap,
desenvolvido por investigadores do Departamento de Química da Faculdade de Ciências e
Tecnologia da Universidade de Coimbra, consiste na aplicação de técnicas laser para
administrar, de forma rápida e eficaz, fármacos através da pele sem necessidade de utilizar as
seringas tradicionais. A finalidade é substituir as agulhas por um método indolor, sem riscos de
contaminações ou infecções, e fácil de usar.
O prémio foi entregue hoje na Universidade de Coimbra, numa cerimónia presidida por
Fernando Seabra Santos, Reitor desta instituição académica, acompanhado por Senén Barro,
Presidente da RedEmprendia, e José Antonio Villasante Cerro, Director Geral do Banco
Santander e Director da Divisão Global Santander Universidades, entre outras personalidades.
A Rede Universitária Ibero-americana de Incubação de Empresas (RedEmprendia) é
constituída por quinze universidades ibero-americanas (oito na Europa e sete na América
Latina), e dedica-se ao estudo e promoção da valorização da investigação universitária, desde
a concepção da ideia até à aceleração das empresas incubadas, passando por todas as fases
intermédias do empreendimento universitário. Entre os membros da RedEmprendia encontramse ainda a Universia -a maior rede de universidades de língua hispânica e portuguesa, e o
Banco Santander.
O Banco Santander participa nas iniciativas da rede universitária através da sua Divisão Global
Santander Universidades, constituindo as suas actividades o eixo principal da
Responsabilidade Social do Banco e lhe permite manter uma relação estável com mais de 800
universidades na América, China, Espanha, Marrocos, Portugal, Reino Unido e Rússia.
Em 2010, o Banco Santander organizou o II Encontro Internacional de Reitores Universia, que
teve lugar nos dias 31 de Maio e 1 de Junho em Guadalajara (México), e no qual participaram
mais de mil instituições académicas que formam a Universia, assim como casos de estudos de
outros países que não fazem parte desta rede universitária, mas que contam com a
colaboração do Santander Universidades para o desenvolvimento dos seus projectos. O
encontro, cujo lema foi “Por um espaço ibero-americano do conhecimento socialmente
responsável” centrou o seu debate na Universidade, os seus objectivos e o seu futuro.

