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Coimbra, 30/09/2010

AIBILI RECONHECIDA COMO C-TRACER
PELA FUNDAÇÃO CHAMPALIMAUD

No próximo dia 6 de Outubro de 2010 a AIBILI será publicamente reconhecida como um C-TRACER
Champalimaud - Translational Centre for Eye Research pela Fundação Champalimaud.

Deste modo, temos gosto em anunciar que se realizará uma sessão em Coimbra às 17:00 horas de
6 de Outubro, no Auditório do IBILI (pólo 3 da Universidade de Coimbra) que contará com
apresentações da Dra. Leonor Beleza, Presidente do Conselho de Administração da Fundação
Champalimaud bem como dos respectivos representantes das instituições reconhecidas como CTRACER em Portugal e na Índia: L. V. Prasad Eye Institute, Hyderabad, Índia, pelo Professor
Gullapalli N. Rao e AIBILI, Coimbra, Portugal, pelo Professor José Cunha-Vaz.

A Fundação Champalimaud apoia a investigação nas ciências médicas, apostando na investigação
translacional com impacto directo na saúde e no bem-estar das pessoas. No esforço permanente
de prevenir, diagnosticar e tratar a doença, a investigação translacional faz a ponte entre a
investigação básica e a investigação clínica, assegurando que as descobertas científicas e as
novas tecnologias se aplicam a problemas clinicamente relevantes.

Com a criação dos C-TRACER a Fundação Champalimaud contribui de forma significativa para a
prevenção e erradicação de doenças da visão em Portugal, nos países de língua portuguesa, na
Índia e no mundo, assim como na formação de cientistas portugueses de alto nível.

A AIBILI
A ABILI foi constituída em 1989 com o objectivo de apoiar a transferência de tecnologia para a
indústria da Saúde e é hoje reconhecida a nível nacional e internacional como instituição de
referência na área das ciências da visão.

A AIBILI possui a Certificação ISO 9001:2008, para as actividades de: investigação e
desenvolvimento em novas tecnologias para a medicina, nas áreas da luz, imagem e óptica;
desenvolvimento de novas moléculas de potencial aplicação médica; planeamento, coordenação,
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execução e monitorização de actividades de investigação clínica; realização de ensaios clínicos, e
estudos de farmacologia clínica.

A AIBILI é uma organização privada sem fins lucrativos, constituída em 1989 com o apoio da União
Europeia no âmbito do Programa PEDIP do Ministério da Economia, para apoiar a transferência da
ciência básica para a prática clínica e para o mercado da saúde, localizada no Pólo 3 da
Universidade de Coimbra (Ciências da Saúde).

É uma instituição de interface Universidade-

Indústria considerada de utilidade pública e de relevância científica e tecnológica para o
desenvolvimento do País. Tem Protocolos de Colaboração com o INFARMED, a Administração
Regional de Saúde do Centro, os Hospitais da Universidade de Coimbra e com a Faculdade de
Medicina da Universidade de Coimbra.

A AIBILI desenvolveu recentemente em colaboração com a Critical Health um novo produto, o
Retmarker que permite prever o desenvolvimento do edema macular na diabetes. É de salientar
que o edema macular é a causa mais frequente de perda de visão na diabetes.

A nível internacional, a AIBILI é o a infra-estrutura central e centro coordenador da Rede
Europeia de Centros de Ensaios em Oftalmologia (EVICR.net - European Vision Institute Clinical
Research Network) composta por 71 Centros de Ensaios Clínicos em Oftalmologia de 16 países da
União Europeia.

Pessoa a contactar:
Daniel Sanches Fernandes | T: 239 480 116 | F: 239 480 117 | E: danielsf@aibili.pt

Data/Hora do evento:
06/10/2010 – 17:00h

Local do evento:
Auditório do IBILI
Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra
Pólo III, Celas, 3000-548 Coimbra
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