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Entre a UMa e o INL

Cooperação na área da nanotecnologia
A Universidade da Madeira (UMa), através do Centro de Química da Madeira, e o Laboratório
Internacional Ibérico de Nanotecnologia (INL) estão a trabalhar no sentido de estabelecer
parcerias em áreas como a nanotecnologia, nanomedicina, nanoelectrónica e bioquímica.
O director geral do INL, que se deslocou à Região, ficou bem impressionado com o trabalho de
investigação que está a ser desenvolvido pela UMa e confirmou que estão a ser dados passos
com vista à cooperação entre as instituições.
José Rivas sublinhou que o INL é um laboratório hispano-português com equipamentos de alta
importância, escassos na Europa, pelo que desta forma, a UMa terá a possibilidade de usá-los e
de trabalhar com outros investigadores europeus num contexto internacional de investigação.
Por seu turno, o reitor da UMa sustentou que este laboratório é uma associação de Portugal e de
Espanha para a «criação de um primeiro instituto internacional na área das nanotecnologias». Tal
como referiu Castanheira da Costa, «ao ser uma cooperação de Portugal e Espanha, todas as
universidades portuguesas e espanholas têm um acesso privilegiado a estas instalações». Sendo
este um centro onde vão estar investigadores e equipamentos «de grande significado, com uma
projecção mundial muito grande», o reitor frisou que «a nossa participação aí é à priori
importante».
O responsável referiu ainda que neste caso há já uma actividade significativa do Centro de
Química e que «queremos apostar nesta área», pelo que «esta ligação ao INL é absolutamente
crucial». Adiantou ainda que está em estudo a possibilidade de «vir a explorar projectos de
formação para os nossos alunos na área das nanotecnologias».
Já João Rodrigues, director do Centro de Química da Madeira, salientou que a cooperação entre
as instituições tem uma mais-valia, que é a «possibilidade de os nossos estudantes poderem ter
acesso e poderem trabalhar lado a lado com investigadores internacionais que vão estar a
trabalhar no INL».
Ricardo Caldeira
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