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NOTA À IMPRENSA 
 

Centro de Artes de Sines recebe 
reunião da iniciativa EUREKA 

 
O Centro de Artes de Sines recebe, entre 26 e 30 de Janeiro, uma reunião da presidência 
portuguesa da Iniciativa EUREKA, que junta em Sines cerca de 150 pessoas de 38 países 
europeus, Comissão Europeia e  Marrocos (como país associado). 
 
A EUREKA remonta a 1985 e consiste numa iniciativa intergovernamental de apoio à inovação 
europeia, que visa estimular a produtividade e a competitividade da indústria europeia, 
promovendo a ligação entre empresas, instituições de investigação e desenvolvimento e 
universidades.  
 
O objectivo é trabalhar em conjunto para desenvolver produtos tecnologicamente inovadores 
com perspectiva de mercado a nível europeu e mundial. 
 
Esta é a segunda reunião de trabalho do Calendário de Reuniões de Coordenadores de Projectos 
e de Representantes de Alto Nível EUREKA em Portugal.  
 
A escolha de Sines para a realização da reunião é justificada pelo peso deste concelho no tecido 
industrial e portuário português. 
 
A Câmara Municipal de Sines apoia a organização com a cedência de espaços, divulgação e 
oferta aos participantes de um jantar / recepção com espectáculo pela O’questrada.  
 
A coordenação da participação nacional na Iniciativa EUREKA é da responsabilidade do 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e a entidade re sponsável pela organização da 
Presidência da Iniciativa EUREKA é a Agência de Inovação (AdI). 
 
Mais informações: www.eurekanetwork.org e www.adi.pt. 
 
Centro de Artes de Sines encerrado entre 26 de Janeiro e 1 de Fevereiro 
 
Devido à realização da reunião da iniciativa Eureka, que ocupará a maioria dos espaços do 
equipamento, o Centro de Artes de Sines (incluindo Biblioteca e sua sala de periódicos) estará 
encerrado ao público a partir do dia 26 de Janeiro, reabrindo no dia 1 de Fevereiro, às 14h00.  
 
Iniciativa Eureka : Apoio à imprensa 
 
Sofia Bravo 
Marketing & Comunicação 
Adi – Agência da Inovação 
Telm. (+351) 933 902 345 
Tel. (+351) 214 232 100 
Fax. (+351) 214 232 101 
E-mail: sbravo@adi.pt 
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Recursos adicionais na área Actualidade > Gabinete de Imprensa do site municipal, 
www.sines.pt.  
 
Para solicitar mais informações sobre as notícias da nota use o email girp@mun-sines.pt  ou o 
telefone 269 630 665 (Serviço de Informação, Divulgação e Imagem). 


