
 

 

 

 

Protocolo de Entendimento Interinstitucional no âmbito do 

Projeto Ageing@Coimbra 

 

 

Considerando que o projeto Ageing@Coimbra deverá identificar, implementar e 

replicar projetos e programas de boas-práticas inovadoras no domínio do 

Envelhecimento Ativo e Saudável; 

 

Considerando o objetivo geral definido no âmbito da parceria europeia para a 

inovação no envelhecimento ativo e saudável: aumentar em cerca de 2 anos a 

esperança de vida ativa dos cidadãos, até 2020; 

 

Considerando a tipologia dos pilares de enquadramento das ações a desenvolver:  

melhoria da condição de saúde e da qualidade de vida dos cidadãos europeus, focando 

o idoso; implementação de programas que permitam a sustentabilidade dos sistemas 

de saúde e ação social e aumento da competitividade das indústrias europeias, criando 

oportunidades de negócio e expansão para novos mercados e 

 

Considerando ainda o escopo e missão legal e/ou estatutariamente definidos para a 

Universidade de Coimbra, designadamente para as Unidades Orgânicas Faculdades de 

Medicina e de Ciências do Desporto e Educação Física; para o Centro Hospitalar 

Universitário de Coimbra; para a Administração Regional de Saúde do Centro, para a 

Camara Municipal de Coimbra e para o Instituto Pedro Nunes;  

 



Acordam estas instituições em cooperar na definição de estratégias e prossecução de 

ações, conducentes à implementação de boas-práticas inovadoras no domínio do 

Envelhecimento Ativo e Saudável na Região Centro. 

 

Coimbra, em 17 de janeiro de 2013  

 
O Reitor da Universidade de Coimbra 
 
(Prof. Doutor João Gabriel Silva) 
 
 
O Presidente da Câmara Municipal de Coimbra 
 
(Dr. João Paulo Barbosa de Melo) 
 
 
O Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra 
 
(Prof. Doutor Joaquim Neto Murta) 
 
 
O Diretor da Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física da Universidade 
de Coimbra 
 
(Prof. Doutor António José Barata Figueiredo) 
 
 
O Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de 
Coimbra 
 
(Dr. José Martins Nunes) 
 
 
O Presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Centro 
 
(Dr. José Manuel Azenha Tereso) 
 
 
A Presidente da Direção do Instituto Pedro Nunes 
 
(Prof. Doutora Teresa Mendes) 
 


