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A Comissão Europeia aprovou hoje o financiamento de 15 milhões de euros para a contratação
de investigadores para o Instituto Multidisciplinar do Envelhecimento (MIA-Portugal).
O Instituto Multidisciplinar do Envelhecimento, localizado em Coimbra, pretende ser o primeiro
centro de investigação de excelência na área do envelhecimento ativo e saudável na Europa
do Sul, envolvendo um investimento total de 50 milhões de euros. Numa região onde o
envelhecimento da população é um dos desafios societais mais preocupantes, este centro de
excelência irá assumir um lugar de vanguarda internacional na pesquisa da biologia do
envelhecimento, aliando este conhecimento a estratégias de intervenção e cuidados de saúde
que melhorem a esperança de vida saudável do ser humano. O MIA pretende ainda fomentar
novas práticas de empreendedorismo, oferecendo oportunidades de negócios à região, criando
postos de trabalho altamente qualificados e estimulando a economia.
O MIA Portugal é promovido pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do
Centro (CCDRC), com a liderança científica da Universidade de Coimbra, em parceria com a
Universidade de Newcastle (Reino Unido), o Centro Médico Universitário de Groningen
(Holanda) e o Instituto Pedro Nunes.
Segundo a Presidente da CCDRC, Ana Abrunhosa, este projeto “representa uma oportunidade
única para a Região Centro se afirmar e se projetar no contexto internacional na área do
envelhecimento ativo e saudável. É por isso, com enorme orgulho, que assistimos ao
reconhecimento europeu da qualidade do trabalho desenvolvido, muito impulsionado pela
liderança da Universidade de Coimbra, que se soube rodear, neste projeto, de parceiros
valiosos, quer na área da investigação, quer no estímulo de novas empresas. Estou convicta
que a aprovação deste projeto irá reduzir a incidência de algumas doenças relacionadas com a
idade, irá revolucionar as medidas de prevenção e ainda sugerir ajustes no estilo de vida que
possam atrasar o processo de envelhecimento ou, pelo menos, torná-lo mais saudável.”
Para Amílcar Falcão, Reitor da Universidade de Coimbra, “o reconhecimento deste projeto é o
culminar de um ecossistema de inovação liderado pela Universidade de Coimbra, com o apoio
institucional da CCDRC, e que permitirá consolidar e afirmar a investigação de excelência que
se faz na UC».
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