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Rogério Gaspar é o novo presidente da Sociedade Portu    

Rogério Gaspar é o novo presidente da Sociedade Portuguesa de Ciências Farmacêuticas Publicado em 14 de mar                     
novo presidente da Sociedade Portuguesa de Ciências Farmacêuticas (SPCF). "Trata-se de um desafio que abraço               
investigadores em Ciências Farmacêuticas, a abertura de novas áreas de conhecimento e o reforço das ligações in            
declarações à Just News, Rogério Gaspar lembra que a SPCF foi criada em 1999, por iniciativa de um conjunto de               
é ser, também, o braço português da EUFEPS". E acrescenta: "A Federação Europeia, que existe desde 1991, é um                  
de investigação em Ciências Farmacêuticas. Atualmente, representa 12 mil investigadores nesta área." Segundo ref                  
área da investigação do medicamento, a EUFEPS acabou por constituir também o Pharmaceutical Sciences Leader                  
fundamental no processo de constituição da parceria público-privada Innovative Medicines Initiative (IMI). A sua prim                   
Framework Programme for Research and Technological Development (FP7) e 1000 milhões de euros in kind de um              
tarde, em 2011-2012, segundo recorda o novo presidente da SPCF, a EUFEPS assumiu também a responsabilidad                    
stakeholders, representando as associações de doentes, processo esse que alavancou uma segunda iniciativa, a IM                  
do setor farmacêutico, mas também da área das vacinas, da imagiologia médica e dos dispositivos médicos, que "e                   
vai ascender a 3276 milhões de euros neste setor na Europa". Neste momento, a Presidência do Conselho Científic                     
executivo é Pierre Meulien, que esteve em dezembro passado em Lisboa a reforçar a divulgação dos instrumentos                  
de iniciativas, no sentido de mobilizar os investigadores em Ciências Farmacêuticas para esta agenda europeia", m                   
não só recrutar para a Sociedade os brilhantes jovens investigadores que temos em Portugal, mas também acelera                 
mais portugueses em lugares de discussão e decisão nos fóruns europeus geralmente moderados pela EUFEPS". A                    
da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, como vice-presidente. Integram também esta Direção João                 
de Lisboa. Rogério Gaspar é doutorado em Farmácia pela Université Catholique de Louvain (Nanomedicina) e um d               
Comissão Executiva da EUFEPS e seu vice-presidente para o Science Policy (2011-2012). Assume, desde 2013, a              
Lisboa.
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