NOTA DE IMPRENSA

FCT assina Memorando com a Universidade de Massachusetts at Lowell
Nova parceria no âmbito do GoPortugal é estabelecida em workshop nos Açores
No dia 13 de junho, a Ilha Terceira nos Açores recebe o workshop “Knowledge and innovation for a
sustainable economy across the Atlantic”, iniciativa que marca também a assinatura de um memorando de
entendimento entre a Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) e a Universidade de Massachusetts at
Lowell (UMass Lowell). Esta colaboração surge no âmbito do Go Portugal – Global Science and Technology
Partnerships Portugal, que já integra outras parcerias com universidades americanas. O evento decorre
entre as 9h00 e as 20h00 no TERINOV (Parque de Ciência e Tecnologia da Ilha Terceira).
A iniciativa visa dar início e definir a cooperação entre a UMass Lowell e o Sistema Científico e Tecnológico
Nacional, assente na necessidade de valorizar a interação entre os oceanos, as mudanças climáticas e o
espaço, e impulsionada pelos métodos emergentes da ciência de dados.
O memorando a ser assinado procura também fomentar o desenvolvimento de atividades económicas
baseadas na inovação e na investigação científica, mobilizando a comunidade empreendedora LusoAmericana no contexto das iniciativas do AIR Centre e dos objetivos do desenvolvimento sustentável da
ONU.
A sessão de abertura conta com a presença do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel
Heitor; do Secretário Regional do Mar, Ciência e Tecnologia do Governo Regional dos Açores, Gui Menezes;
do Presidente da Câmara de Angra do Heroísmo, José Meneses; do Reitor da Universidade dos Açores, João
Luís Gaspar; e da Vice-Reitora da UMass Lowell, Julie Chen.
O workshop é uma iniciativa conjunta da FCT, do Fundo Regional para a Ciência e a Tecnologia (FRCT), da
UMass Lowell e do TERINOV.
Mais informações e inscrições através do email info@dtx-colab.pt
Programa em anexo.

Workshop “Knowledge and innovation for a sustainable economy across the Atlantic”
13 de junho | 9h – 20h
Instalações do TERINOV (Parque de Ciência e Tecnologia da Ilha Terceira)

Lisboa, 05 de junho 2019

Gabinete de Comunicação da FCT
+351 213 924 347
gabcom@fct.pt | www.fct.pt

