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O Instituto Superior Técnico (IST) assinou um acordo de cooperação com a Câmara Municipal de
Loures com vista a tornar a Quinta dos Remédios num parque de ciência e tecnologia. Em
comunicado, a universidade explica que a Quinta dos Remédios é parte integrante do Campus
Tecnológico e Nuclear e que o acordo agora assinado estabelece as "bases orientadoras da futura
utilização" da quinta. Arlindo Oliveira, presidente do IST, explicou que o "serviço que o Técnico presta
à sociedade vai muito para além da actividade científica" e que o protocolo "permitirá que estas
instalações sejam usadas em benefício da população". O docente aproveitou ainda a ocasião para
criticara as políticas governamentais, que vêem a ciência como uma "prioridade muito baixa". "Que
esta parceria sirva para demonstrar o interesse das políticas científicas". Por sua vez, António
Pombinho sublinhou "o sonho de ter um campus na Bobadela em que a relação entre o centro de
saber e competências que é o Tecnico e a economia seja exemplar". O vereador da Câmara Municipal
de Loures destacou ainda a importância de um local "onde novas empresas tenham um sítio perfeito
para se instalar". Por sua vez, Bernardino Soares abordou "a relação muito proveitosa" entre o
Município e o Técnico, referindo que o projecto "já permitiu abrir novas perspectivas". "Projectos como
este são os que permitem contrariar as políticas desastrosas na área da ciência", concluiu o presidente
da Câmara Municipal de Loures. Ao abrigo deste protocolo, a Quinta dos Remédios será alvo de um
Plano de Pormenor, que inclui alojamento de estudantes, instalação de empresas de base tecnológica
e infra-estruturas de investigação e desenvolvimento, bem como uma área denominada "Técnico
Science Garden", dedicada à divulgação científica e a actibvidades de ordem social, cultural,
desportiva e ambiental. Palavras Chave: IST, Engenharia, Homepage, Newsletter Pode acompanhar os
comentários a este artigo via RSS 2.0. Insira um comentário, ou crie um trackback no seu próprio site.
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