
Leiria – Produtos naturais marinhos em 
destaque 
Iniciativa do Instituto Politécnico junta mais de 200 investigadores de 35 países

Pombal 97 fm / Sociedade – A partir deste domingo e até ao próximo dia 5, o Instituto 
Politécnico de Leiria (IPL) traz, pela primeira vez, a Portugal, um evento que congrega o 
“XVI Simpósio Internacional de Produtos Naturais Marinhos” e o “XI Congresso Europeu 
de Produtos Naturais Marinhos”.
Segundo a instituição leiriense, estas são as “duas mais importantes conferências 
mundiais na área dos produtos naturais marinhos” que contarão com a participação de 
mais de 220 investigadores de 35 países, provenientes de todos os continentes.
Tanto o simpósio como o congresso acontecem “como conferência conjunta, pela 
segunda vez na história dos congressos, tendo o alto patrocínio do Presidente da 
República e são uma coorganização do Centro de Ciências do Mar e do Ambiente do 
IPL, do Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental da Universidade do 
Porto e da Unidade de Ciências Biomoleculares Aplicadas / Faculdade de Ciências e 
Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa”.
Rui Pedrosa, presidente do IPL, refere, sobre o evento, que “quando pensamos no 
elevado potencial do oceano e dos seus recursos naturais no âmbito da biotecnologia 
dos recursos marinhos, comumente designada por “blue economy”, os produtos naturais 
marinhos são, muito provavelmente, uma das maiores oportunidades para gerar valor 
económico e soluções para vários problemas societais, nomeadamente na área da 
saúde, onde a descoberta de novos fármacos tem um papel incontornável”.
E sublinha que “neste congresso internacional vamos juntar em Portugal os principais 
investigadores internacionais nesta área, onde serão partilhadas novas descobertas e 
onde novos projectos e desafios globais conjuntos vão seguramente nascer. Este 
congresso afirma o potencial de Portugal na área da ciência e tecnologia do mar, onde o 
IPL tem uma escola superior - a de Turismo e Tecnologia do Mar, em Peniche -, uma 
infraestrutura científica e uma unidade de investigação classificada com excelente”.
O “Simpósio Internacional de Produtos Naturais Marinhos” e o “Congresso Europeu de 
Produtos Naturais Marinhos”, que se realizam naquela escola superior, têm como 
objectivo “diferentes aspectos da química marinha, como a ecologia, a biossíntese, a 
biologia química, a descoberta e desenvolvimento de fármacos e a biotecnologia 
marinha”, entre outros.
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