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SOBRE O
AGEING@
COIMBRA
OBJETIVOS DO AGEING@COIMBRA

· identificar projetos de boas práticas em
curso ou a desenvolver na Região Centro;
· identificar parceiros que contribuam
para o crescimento do consórcio
· criar parcerias na rede europeia
de saúde e envelhecimento.

Mais informação em
www.ageingcoimbra.pt
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O Ageing@Coimbra é um consórcio que visa
a valorização do papel do idoso na sociedade e a
aplicação de boas práticas em prol do seu bem-estar
geral e de um envelhecimento ativo e saudável.
O desempenho do Ageing@Coimbra levou a
Comissão Europeia a considerar a Região Centro
de Portugal como uma das 32 regiões europeias
de Referência para o Envelhecimento Ativo e
Saudável, um estatuto único no território nacional.
São propósitos do Ageing@Coimbra desenvolver
esforços para afirmar a Região Centro de Portugal
como um parceiro de destaque na rede europeia
de saúde e envelhecimento, promovendo o
desenvolvimento de boas práticas em torno
dos cuidados de saúde e apoio social, bem como
de serviços inovadores com elevado potencial
de transferência de tecnologia.
Ao mesmo tempo que procura ser um cluster
baseado no conhecimento, investigação
e inovação, o Ageing@Coimbra assume-se,
desta forma, como um estimulador da economia
e do empreendedorismo jovem.
O Ageing@Coimbra é membro da Parceria
Europeia de Inovação para o Envelhecimento
Ativo e Saudável (EIP AHA) e da Comunidade
de Inovação e Conhecimento (KIC, EIT Health).
3

ECOSSISTEMA
ÚNICO
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A Região Centro de Portugal, com Coimbra como
polo estratégico, oferece um ecossistema único
e privilegiado para o desenvolvimento de boas
práticas na área do envelhecimento ativo e saudável.
A concentração de recursos que alimenta o triângulo
do conhecimento Ensino/Inovação/Investigação
provém de ativos muito valiosos no setor da saúde
e do envelhecimento, da Região Centro, tais como
a Universidade de Coimbra, diversas instituições de
saúde da Região (entre as quais o Centro Hospitalar
e Universitário de Coimbra) e entidades de
transferência de tecnologia e incubação de empresas
(como o Instituto Pedro Nunes e o Biocant).
Estando referenciada como tendo um alto potencial
de crescimento, inovação e empreendedorismo,
a Região Centro beneficia de importantes fontes
de financiamento para a concretização de parcerias
internacionais e para o desenvolvimento de projetos
na área das ciências da saúde e apoio social.
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UNIVERSIDADES
Número de estudantes na
Universidade de Coimbra (UC)
(2013)

23.386

Número de estudantes
estrangeiros inscritos na UC
(2013)

Ranking da UC (2014)

Número de novos doutorados
da UC (2013)

Número de investigadores
visitantes na UC (2013)

303

357

1.693

Very
Good
(U-Multirank, 2014)

FORMAÇÃO AVANÇADA
Número de cursos avançados
da Faculdade de Medicina
da UC e na Faculdade
de Ciências de Desporto
e Educação Física da UC
(últimos 5 anos)

62

TREINO DE EMPREENDEDORISMO

ENSINO
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Número de cursos
de empreendedorismo
(últimos 10 anos)

Número de participantes em
cursos de empreendedorismo
(últimos 10 anos)

Número de spin-offs criadas
(últimos 10 anos)

10

200

153
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CUIDADOS DE SAÚDE
Número de camas hospitalares
do Centro Hospitalar e
Universitário de Coimbra
(CHUC) (2014)

Volume de negócios do CHUC
(2014)

Número de profissionais de
saúde da Região Centro (2012)

2.038

402,8
milhões de euros

Ao serviço nos centros de saúde
Total 6.189
Médicos 1.690
Enfermeiros 1.765
Outros 2.734
Ao serviço nos hospitais
Total 23.808
Médicos 4.061
Enfermeiros 8.064
Outros 11.683

APOIO SOCIAL

INOVAÇÃO
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Número de utentes idosos
apoiados na Região Centro
(2013)

Pensões da Segurança Social
(total) da Região Centro
(2013)

Número de entidades
prestadoras de cuidados
sociais da Região Centro (2013)

501.734

3.251.648
milhares de euros

3.203
Inclui Centro de Atividades Ocupacionais; Lar
Residencial; Centro de Dia; Estrutura Residencial
para Idosos - Lar de Idosos e Residência;
Serviço de Apoio Domiciliário - Idosos

ACELERADORAS E INCUBADORAS
Número de empresas
da Região Centro na área
biomédica e tecnológica
(2013)

Número de empregos criados
(2013)

Volume de negócios gerado
pelo Instituto Pedro Nunes
(2013)

109

1.881

80,9
milhões de euros
9

IMAGEM BIOMÉDICA

INVESTIGAÇÃO
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Número de
radiofármacos
em produção
(abril de 2015)

Número de tipos de exames realizados
(abril de 2015)
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35

Listagem:

Listagem:

18F-FDG
18F-NaF
18F-Colina
68Ga-DOTANOC
11C-PiB
11C-Racloprida;
11C-Flumazenilo
11C-Metionina
11C-PK11195
11C-Beta-CIT

PET

Indicadores económicos
(abril de 2015)
Mercado global da
unidade de produção de

0.5 M€/ano
Poupança de
PET 18F-FDG

PET 18F-NaF
PET 18F-Colina
PET 68Ga-DOTANOC
PET 11C-PiB
PET 11C-Racloprida
PET 11C-Flumazenilo
PET 11C-Metionina
PET 11C-PK11195
PET 11C-beta-CIT

5M€
em importações
Criação de

30
postos de trabalho

(dos quais 10 na
unidade de produção)

Angiografia de radionuclídeos
Medicina
Cintigrafia miocárdica de perfusão
Nuclear
Convencional Tomografia cerebral
Cintigrafia hepatobiliar
Cintigrafia óssea
Cintigrafia pulmonar
Cintigrafia da tiroideia
Cintigrafia renal
Linfocintigrafia
Tomografia de emissão (SPECT)
de qualquer órgão ou região
Ressonância
Magnética

Difusão
Angiografia
Espectroscopia
Imagem funcional
Imagem estrututal de alta resolução
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VISÃO E NEUROCIÊNCIAS
Número total de Investigadores
(da unidade de investigação
CNC.IBILI) (2014)

Número de publicações
(2008-2012)

207
membros integrados

1.832

251
estudantes de Doutoramento

Número de investigadores
(da unidade de investigação
CNC.IBILI)
(março de 2015)

23
factor h >30: 4
factor h >40: 3
factor h >20:

ACTIVE AND ASSISTED LIVING (AAL)
Representação da Região
Centro nos projetos financiados
pelo Programa Europeu AAL
(2008-2014)

Participação de PMEs da Região
Centro no programa Europeu
AAL (2008-2014)

>
35%
40%
do total de projetos financiados
das PMEs Portuguesas
participantes
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Categoria das entidades
da Região Centro participantes
no programa Europeu AAL
(2008-2014)

50%
das entidades são PME
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MEMBROS
FUNDADORES
DO AGEING@
COIMBRA

CHUC

CENTRO HOSPITALAR
E UNIVERSITÁRIO
DE COIMBRA

Universidade de Coimbra

Centro Hospitalar
e Universitário de Coimbra

Administração Regional
de Saúde do Centro

Instituto Pedro Nunes
Associação para a Inovação
e Desenvolvimento
em Ciência e Tecnologia

Câmara Municipal de Coimbra
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ADERIR AO
AGEING@
COIMBRA

O Ageing@Coimbra é constituído por um vasto
conjunto de parceiros públicos e privados
capazes de responder a desafios concretos na
área do envelhecimento ativo e saudável com
boas práticas e produtos ou serviços inovadores
que contribuam para uma melhor qualidade
de vida dos idosos da Região Centro.
O Ageing@Coimbra tem desenvolvido um esforço
significativo para afirmar a Região Centro como um
parceiro de destaque na rede europeia em saúde
e envelhecimento, procurando trazer até si as
forças vivas desta Região que tenham um enorme
potencial de conhecimento, inovação e investigação.
Somos um consórcio em constante crescimento,
sempre recetivo a novos membros, projetos
e parcerias com outras regiões europeias.
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COFINANCIAMENTO
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www.ageingcoimbra.pt
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