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Una delegació brasilera visita el Parc de Recerca UAB

17.06.2011. Notícies del Parc   -   Una delegació del govern brasiler visita les instal·lacions del PRUAB per tal de
conèixer el sistema català de transferència de tecnologia i coneixement. Aquesta activitat s'emmarca en la Missió
d'Estudi d'instruments de suport a la innovació a Catalunya i Euskadi, projecte del Programa d'Enfortiment dels
Sistemes Regionals d'Innovació a Brasil.

[]
Els representants de les Federacions Estatals d'Indústria dels estats brasilers d'Alagoas, Mines Gerais, Paraíba i
Santa Catarina han fet un recorregut per l'edifici Eureka, on se'ls hi han ofert diferents presentacions per conèixer el sistema
català de transferència de coneixement. Aquesta visita ha estat una activitat més de la "Missió d'Estudi d'instruments de suport
a la innovació a Catalunya i Euskadi", que ha estat organitzada per ACC1Ó amb la col·laboració l'Agència d'innovació basca
Innobasque.
 
La importància de la Missió d'Estudi resideix principalment en que ofereix una molt bona oportunitat per promoure Catalunya
i Euskadi com a territoris innovadors de referència al Brasil. A més, ofereix una porta per explorar i facilitar oportunitats de
cooperació empresarial, científica i tecnològica entre Catalunya, Euskadi i els Estats brasilers.
 
La Missió és una de les activitats del Programa d'Enfortiment dels Sistemes Regionals de Innovació al Brasil en el que l'agència
catalana presta Assistència Tècnica Internacional des de l'any 2010. Es tracta d'un programa pilot en quatre estats, Alagoas,
Mines Gerais, Paraíba i Santa Catarina, que ha de permetre identificar futures accions i prioritats d'intervenció en l'àrea
d'innovació a Brasil. 
 
Amb aquest objectiu, del 13 al 17 de juny la delegació brasilera, ha visitat Catalunya i Euskadi, tenint així, l'oportunitat de
conèixer les pràctiques de suport a la innovació que s'hi duen a terme. 
 


