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A InfoData LVT nº 13, à semelhança de edições anteriores, visa sistematizar e divulgar 

os investimentos apoiados com financiamento comunitário ao abrigo dos Programas 

Operacionais Regionais e Temáticos do Portugal 2020, no âmbito da Política de Coesão 

da UE. Pretende-se avaliar a contribuição dos financiamentos na prossecução das polí-

ticas públicas na Região de Lisboa e Vale do Tejo e da implementação do POR Lisboa 

na Área Metropolitana de Lisboa e do seu contributo para o desenvolvimento regional.  

O presente documento está estruturado em 3 partes: 

Na primeira parte apresenta-se sumariamente a Estratégia de Especialização Inteli-

gente de Lisboa 2014-2020, os seus domínios prioritários e a definição dos projetos 

estratégicos nos domínios prioritários da RIS3. 

A segunda parte descreve brevemente o Projeto Estratégico da Saúde do POR Lisboa, 

os principais atores, as áreas de intervenção do projeto de Medicina de Precisão e a 

distribuição dos financiamentos comunitários, nos respetivos programas e objetivos da 

Estratégia Regional, permitindo aferir do seu contributo para o desenvolvimento regio-

nal .  

 

Na terceira e  última parte, apresentam-se seis projetos de excelência a título ilustra-

tivo, com execução relevante  no âmbito dos oito eixos apoiados pelas tipologias dos 

sistemas de incentivos à investigação e desenvolvimento tecnológico e à inovação do  

POR Lisboa. 

 

  

INTRODUÇÃO 
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I  

ESTRATÉGIA   
REGIONAL 

 DE ESPECIALIZAÇÃO  
INTELIGENTE  

DE LISBOA  

2014-2020 

A preparação da estratégia de desenvolvimento regional 2014-2020 envolveu diversos processos em parale-

lo que resultaram na elaboração de vários documentos, nomeadamente o Plano de Ação Regional de Lis-

boa 2014-2020 (PAR Lisboa 2014-2020), esta Estratégia de Especialização Inteligente de Lisboa 2014-

2020 e o Programa Operacional Regional de Lisboa 2014-2020, que estão necessariamente articulados. 

No que respeita à estratégia de inovação regional para a especialização inteligente, tomaram-se por base 

as orientações da Comissão Europeia, que recomenda ser fundamental que a estratégia de desenvolvimen-

to regional 2014-2020 explore as capacidades de partida da região e promova o aproveitamento de novas 

oportunidades no quadro das dinâmicas nacionais e internacionais, por forma a ultrapassar os constrangi-

mentos existentes. Ainda de acordo com as orientações da Comissão Europeia, as estratégias de inovação 

regionais para a especialização inteligente são agendas de transformação económica integradas de base 

local que, baseando-se nas mais-valias, nas vantagens competitivas e no potencial de excelência da região, 

devem direcionar o apoio político e investimentos para as prioridades, os desafios e as necessidades regio-

nais mais importantes, apoiar a inovação baseada na tecnologia e na prática e promover o total envolvi-

mento das partes interessadas. A definição desta estratégia procurou identificar as principais forças da 

região bem como as oportunidades que emergem, no sentido de potenciar o seu desenvolvimento.  

(in http://lisboa.portugal2020.pt/np4/19.html) 

Fonte: Apresentação PCCDRLVT Conferência Algarve 2018 

http://lisboa.portugal2020.pt/np4/19.html
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VISÃO PARA O 
CRESCIMENTO 
INTELIGENTE 
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O “Plano de Ação Regional” apresenta como referen-

cial a maior focalização setorial, tendo  em  conside-

ração  a  RIS3 — Estratégia de Especialização Inteli-

gente;  

Elaborada no âmbito da preparação da Estratégia de Desenvolvimento Regional 2014-2020, a Estratégia de 

Inovação Regional para a Especialização Inteligente da Região de Lisboa - RIS3 - constitui uma agenda de 

transformação económica integrada de base local que, baseando-se nas mais-valias, nas vantagens compe-

titivas e no potencial de excelência da região, direciona o apoio político e os investimentos para as priori-

dades, os desafios e as necessidades regionais mais importantes, apoiando a inovação baseada na tecnolo-

gia e promovendo um total envolvimento de todas as partes interessadas.  

A definição das prioridades da estratégia de desenvolvimento inteligente da Região de Lisboa resultou de 

um exercício que, partindo da análise da atividade e tecido produtivo e da produção de conhecimento, 

desenvolvimento tecnológico e inovação, identificou as atividades de especialização da Região, bem como 

os cinco domínios temáticos prioritários para a especialização inteligente da Região de Lisboa. Foi ainda 

identificado um domínio transversal, Serviços Avançados às Empresas, que deverá ser considerado no qua-

dro de todos os outros. 

Fonte: Apresentação PCCDRLVT Conferência Algarve 2018 
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Neste domínio há uma clara especialização da Região, quer em termos produti-

vos, quer do sistema científico regional. O potenciar dos centros de conheci-

mento de nível mundial  existentes na Região, da base produtiva na indústria 

farmacêutica, dos equipamentos e dispositivos médicos, permitirá, por via da 

promoção, uma maior integração entre o tecido produtivo e os centros de sa-

ber, o desenvolvimento de novos produtos e a melhoria dos cuidados de saúde, 

com um potencial de geração de valor muito significativo, contribuindo para 

promover uma vida e envelhecimento mais saudável.  

Foi identificada a seguinte visão específica para este domínio: “Sustentar a ex-

celência da formação em saúde em Portugal, aprofundar a sua orientação apli-

cada para a produção, através do apoio à investigação aplicada e dirigida ao 

mercado e à eficiência industrial, e promover a dinamização de serviços de saú-

de e da capacidade de internacionalização do setor.” 

No âmbito da implementação e execução do POR Lisboa 2020 e da RIS3 de Lis-

boa, iniciou-se, em junho de 2015, um processo de construção de redes colabo-

rativas entre os stakeholders mais relevantes nos cinco domínios prioritários 

dessa Estratégia e a CCDR LVT. 

Importa referir que o POR Lisboa 2020 incorpora os desafios da RIS3 de Lisboa, 

pelo que todas as ações a implementar, bem como os instrumentos de política a 

mobilizar e os resultados a atingir, durante o quadro de vigência do POR Lisboa, 

respondem aos objetivos estratégicos e às prioridades temáticas da RIS3. 

 

INVESTIGAÇÃO, 
TECNOLOGIAS E 

SERVIÇOS DE   
SAÚDE 
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Tendo em atenção a preocupação de eficácia e de focalização em iniciativas estra-

tégicas e estruturantes para a Região, o Presidente da CCDR LVT e Gestor do POR 

Lisboa (por inerência de funções) decidiu, num primeiro momento, realizar um se-

minário público e, num segundo  momento, promover um conjunto de reuniões com 

os principais stakeholders dos cinco  domínios de especialização, que constituíram 

Grupos de Trabalho (GT). 

O GT do domínio da Investigação, Tecnologias e Serviços de Saúde reuniu cinco ve-

zes e envolveu mais de 20 entidades, públicas e privadas, tendo nele participado 

todos os stakeholders que manifestaram interesse em empreender, coletivamente, 

a formulação de projetos estratégicos, com maior potencial de diferenciação, de-

signadamente internacional, e de alavancagem do desenvolvimento económico in-

tegrado da Região. 

Através das iniciativas referidas seguidamente (Projetos Estratégicos), foi acionada 

uma metodologia de divulgação, concertação e articulação entre os diversos stake-

holders, o que permitiu, por um lado, fomentar relações colaborativas entre uni-

versidades, outras instituições de investigação e desenvolvimento, entidades públi-

cas de nível nacional, regional e local, empresas e outras entidades privadas e, por 

outro lado, permitiu a discussão, a reflexão e a estruturação de projetos capazes 

de corporizar a Estratégia de Especialização, no âmbito da Investigação, Tecnolo-

gias e Serviços de Saúde para a Região de Lisboa. 

 

INICIATIVA  
ESTRATÉGICA  

ESTRUTURANTE 
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Medicina regenerativa e terapias celulares; 

Tecnologias de diagnóstico e terapêutica; 

Cirurgia e Robótica; 

Simulação avançada. 

ÁREAS DE  
INTERVENÇÃO  

DO PROJETO DE  
MEDICINA DE  

PRECISÃO 

Para este projeto de medicina de precisão contribuem, de forma integrada, 

um conjunto de áreas de intervenção dirigidas à investigação, inovação, de-

senvolvimento tecnológico, prestação de cuidados de saúde e formação das 

quais se destacam:  

Na sequência da elaboração deste Projeto e das dinâmicas por ele criadas, fo-

ram publicados avisos de concurso no âmbito do POR Lisboa, em 2015 e 2016, 

tendo sido aprovadas 27 candidaturas, no montante global de investimento ele-

gível de cerca de 97 Milhões de Euros, com vista ao apoio à investigação cientí-

fica e tecnológica do sector, ao aumento da capacidade de resposta da rede de 

serviços hospitalares (através da aquisição de equipamentos de tecnologia avan-

çada) e à melhoria dos serviços de saúde de proximidade (USF – Unidade de Saú-

de Familiares).   
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METODOLOGIA  
COLABORATIVA 

Em dezembro de 2015 foi concluída a arquitetura do Projeto Estratégico designa-

do por “Lisboa, uma referência internacional em Medicina de Precisão”. O 

projeto constitui uma intervenção estruturante para a Região de Lisboa e para o 

País, ao conjugar competências e infraestruturas, com participação direta e indi-

reta de um grande número de entidades de referência a nível nacional e interna-

cional, designadamente:  

Reitorias da Universidade de Lisboa e da Universidade Nova de Lisboa; 

Faculdade de Medicina — Universidade de Lisboa (FMUL); 

Nova Medical School – Faculdade de Ciências Médicas (NMS); 

Centros Hospitalares de Lisboa Norte e Central (CHLN e CHLC); 

Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil E.P.E (IPO de Lisboa); 

Instituto de Biotecnologia e Bioengenharia (IBB); 

Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores - Investigação e De-

senvolvimento (INESC ID Lisboa); 

Centro de Ciências e Tecnologias Nucleares (C2TN); 

Instituto de Medicina Molecular (iMM); 

Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica (iBET); 

Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal (APDP); 

Instituto de Tecnologia Química e Biológica António Xavier (ITQB) da UNL; 

Centro de Estudos de Doenças Crónicas (CEDOC) da FCM UNL. 

https://www.inesc-id.pt/
https://www.inesc-id.pt/
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DEFINIÇÃO DE  
PROJETOS  

ESTRATÉGICOS  
NOS DOMÍNIOS  

PRIORITÁRIOS DA 
RIS3 DE LISBOA 

PROJETOS QUE CONSTITUEM UM POTENCIAL ESTRATÉGICO: 

ESTRUTURANTE 

MOBILIZADOR DOS PRINCIPAIS ATORES DO TERRITÓRIO 

SUSTENTÁVEL 

RESILIENTE 

CATALISADOR DE MAIS-VALIAS 

GERADOR DE OUTROS INVESTIMENTOS  

CRIADOR DE EMPREGO 
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II 

PROJETO  

ESTRATÉGICO  

PARA A SAÚDE 

 O Projeto da Saúde está enquadrado no  Eixo Prioritário 1—Objetivo Temático (OT1)— Reforço da Investigação, 

do Desenvolvimento Tecnológico e da Inovação, na Prioridade de Investimento (PI 1.1) —Reforço da infraestrutu-

ra de investigação e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e a promoção de 

centros de competência, nomeadamente os de interesse europeu. Tem como objetivo especifico  “aumentar a 

produção científica de qualidade reconhecida internacionalmente, orientada para a especialização inteligente 

regional e visando estimular uma economia de base tecnológica e de alto valor acrescentado, privilegiando a 

excelência, a cooperação e a internacionalização”. As ações do OT1 visam igualmente reforçar as infraestruturas 

regionais de I&D&I. Pretende-se assim aproximar Portugal dos restantes países europeus, a nível estrutural, re-

forçando a empregabilidade e maior convergência com as economias mais avançadas da União Europeia. Uma 

maior competitividade a nível internacional permite também alcançar uma nova fase com um país mais inclusivo 

e coeso, em que há prosperidade económica. 

O Projeto  inclui investimentos a serem apoiados pelo  Eixo Prioritário  6 -  Objetivo Temático (OT9) – Promoção 

da Inclusão Social e Combate à Pobreza e à Discriminação— Prioridade de Investimento  (PI 9.7) - Investimento 

na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, para a 

redução das desigualdades de saúde, para a promoção da inclusão social através de melhor acesso aos serviços 

sociais, culturais e de recreio, assim como para a transição dos serviços institucionais para os serviços de base 

comunitária.   As ações do OT 9, visam melhorar a qualidade de diagnóstico e tratamento de unidades hospitala-

res, tais como  “Aquisição de equipamentos de tecnologia avançada essenciais ao funcionamento de unidades do 

Serviço Nacional de Saúde”, nomeadamente, nas áreas da oncologia, cardiologia e oftalmologia, que permita a 

modernização tecnológica de diagnóstico e terapêutica altamente especializada e eventuais adaptações físicas 

necessárias à instalação do equipamento.  

O Projeto da Saúde está também integrado no Eixo Prioritário  7 —Objetivo Temático (OT 10) – Investimentos na 

Educação, na Formação e na Formação Profissional para a Aquisição de Competências e na Aprendizagem ao 

Longo da Vida - Prioridade de Investimento 10 (PI 10.5) - Investimento no ensino, na formação, na formação 

profissional e nas competências e na aprendizagem ao longo da vida através do desenvolvimento das infraestru-

turas de formação e ensino. O objetivo especifico visa a “Requalificação das infraestruturas do Ensino Profissio-

nal e Pré-escolar, Básico e Secundário e o reforço das capacidades do Ensino Superior”. As ações visam a requali-

ficação das infraestruturas do ensino profissional, pré-escolar, básico e secundário, e o apoio à aquisição de 

equipamento para nova oferta de cursos no ensino superior. 

(In POR Lisboa2020) 
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INVESTIMENTO 
GLOBAL E  

COMPARTICIPAÇÃO 
DE 

 FUNDOS 

O POR Lisboa totaliza 1.821 M€ de investimento aprovado, dos quais cerca de 97,3 M€ 

na área da saúde, à data de 30 de Abril de 2018. 

Investimento no Projeto da Saúde na Área 

Metropolitana de Lisboa (AML) 

  
Investimento 

Aprovado  

 Fundo 

Aprovado  

Programas Integrados - unidades de I&D 34 M€  13,6 M€ 

Equipamentos Tecnologia avançada de unida-

des do Serviço Nacional de Saúde 
44,6 M€  22,3 M€ 

Equipamentos para novos Programas de ensi-

no superior e formação avançada  
 2,8 M€  1,4 M€ 

Infraestruturas de Unidades de Saúde  15,9 M€  8 M€ 

TOTAL 97,3 M€   45,3M€  

Fonte: POR Lisboa 
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FINANCIAMENTO 
Programas  

Integrados -  
Unidades de I&D 

Código da        

Operação 
Designação Beneficiário 

Investimento 

Aprovado 

€ 

FEDER       

Aprovado  

€ 

Investimento 
Elegível        

Executado  

€ 

LISBOA-01-0145-

FEDER-007722 

Nova School of Business 

and Economics 

UNIVERSIDADE NOVA DE 

LISBOA 

                 

2.538.545    

                  

1.015.418    

                  

1.101.993    

LISBOA-01-0145-

FEDER-007660 

Microbiologia Molecular, 

Estrutural e Celular 

UNIVERSIDADE NOVA DE 

LISBOA 

                 

5.605.415    

                  

2.242.166    

                  

2.798.157    

LISBOA-01-0145-

FEDER-007654 

Instituto Gulbenkian de 

Ciência 

FUNDAÇÃO CALOUSTE 

GULBENKIAN 

                 

5.463.460    

                  

2.185.384    

                  

3.136.872    

LISBOA-01-0145-

FEDER-007391 

Instituto de Medicina 

Molecular - IMM 

INSTITUTO DE MEDICINA 
MOLECULAR JOÃO LOBO 

ANTUNES 

              

11.641.455    

                  

4.656.582    

                  

4.274.689    

LISBOA-01-0145-

FEDER-007344 

iNOVA4Health - Progra-
ma de Medicina Transla-
cional (iBET, CEDOC/

FCM, IPOLFG e ITQB) 

INSTITUTO DE BIOLOGIA 
EXPERIMENTAL E TEC-

NOLÓGICA (IBET) 

                 

5.434.208    

                  

2.173.683    

                  

1.464.923    

LISBOA-01-0145-

FEDER-007317 

Instituto de Bioengenha-

ria e Biociências 

IST-ID, ASSOCIAÇÃO DO 
INSTITUTO SUPERIOR 
TÉCNICO PARA A INVES-
TIGAÇÃO E O DESENVOL-

VIMENTO 

                 

1.953.252    

                     

781.301    

                     

756.009    

LISBOA-01-0145-

FEDER-007248 

Programa Champali-

maud de Neurociências 

FUNDAÇÃO D. ANNA DE 
SOMMER CHAMPALIMAUD 
E DR. CARLOS MONTEZ 

CHAMPALIMAUD 

                 

1.345.866    

                     

538.346    

                     

435.570    

 Total     33.982.201    13.592.880    13.968.212    

Fonte: POR Lisboa 
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FINANCIAMENTO 
Equipamentos  
De Tecnologia  
Avançada de  

Unidades  
de Saúde 

Fonte: POR Lisboa 

Código da         

Operação 
Designação Beneficiário 

Investimento 

Aprovado 

€ 

FEDER       

Aprovado  

€ 

Investimento 
Elegível        

Executado  

€ 

LISBOA-06-4842-

FEDER-000015 

Centro de Medicina de Precisão IPO-
LFG, Modernização e Inovação Tec-
nológica em Unidades de Diagnósti-

co e Tratamento 

INSTITUTO PORTU-
GUÊS DE ONCOLOGIA 
DE LISBOA FRANCIS-

CO GENTIL;E.P.E. 

                

8.841.361    

                

4.420.680    

                

7.915.174    

LISBOA-06-4842-

FEDER-000016 

Aquisição de equipamento de tecno-
logia avançada para modernização 
tecnológica de diagnóstico e tera-

pêutica altamente especializada. 

CENTRO HOSPITALAR 

LISBOA NORTE EPE 

               

14.744.742    

                

7.372.371    

                

2.151.283    

LISBOA-06-4842-

FEDER-000017 

Aquisição de equipamento de tecno-
logia avançada para modernização 
tecnológica de diagnóstico e tera-

pêutica altamente especializada. 

CENTRO HOSPITALAR 
DE LISBOA CENTRAL, 

E.P.E. 

               

14.535.359    

                

7.267.679    

               

13.458.496    

LISBOA-06-4842-

FEDER-000018 
Inovar para melhor cuidar 

CENTRO HOSPITALAR 
BARREIRO MONTIJO, 

E.P.E. 

                   

790.426    

                   

395.213    

                   

783.999    

LISBOA-06-4842-

FEDER-000019 
+ Acesso, Melhor Qualidade 

HOSPITAL GARCIA DE 

ORTA , E.P.E. 

                

2.989.597    

                

1.494.798    

                

2.703.658    

LISBOA-06-4842-

FEDER-000020 

Plano integrado de aquisição de 
equipamentos de tecnologia avança-

da CHS 

CENTRO HOSPITALAR 

DE SETÚBAL, EPE 

                

1.240.315    

                   

620.157    

                

1.217.380    

LISBOA-06-4842-

FEDER-000022 

Centro de Medicina de Precisão IPO-
LFG, Tecnologia Avançada em Ima-
gem Tomográfica de Medicina Nu-

clear 

INSTITUTO PORTU-
GUÊS DE ONCOLOGIA 
DE LISBOA FRANCIS-

CO GENTIL;E.P.E. 

                   

821.025    

                   

410.513    

                   

740.801    

LISBOA-06-4842-

FEDER-000024 

Aumento da Inclusão Social Através 
da Melhoria da Qualidade do Diag-
nóstico e Terapêutica dos Utentes 
nas Unidades Hospitalares do CHLO, 

E.P.E. 

CENTRO HOSPITALAR 
DE LISBOA OCIDEN-

TAL EPE 

                   

611.310    

                   

305.655    

                   

611.310    

Total           44.574.133    22.287.067    29.582.102    
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FINANCIAMENTO 

USF [Unidades de  
Saúde Familiar] 

Fonte: POR Lisboa 

Código da   

Operação 
Designação Beneficiário 

Investimento 

Aprovado 

€ 

FEDER            

Aprovado  

€ 

Investimento  

Elegível        

 Executado  

€ 

LISBOA-06-4842-

FEDER-000004 

USF - Centro de Saúde 

de Carnaxide 

MUNICIPIO DE     

OEIRAS 

             

2.021.142    
              1.010.571                  1.918.721    

LISBOA-06-4842-

FEDER-000001 

Instalação da unidade de 

saúde de Queluz 

MUNICÍPIO DE    

SINTRA 

             

1.247.323    
                 623.661                     995.346    

LISBOA-06-4842-

FEDER-000008 

Unidade de Saúde de 

Agualva 

MUNICÍPIO DE    

SINTRA 

             

1.605.000    
                 802.500                     223.649    

LISBOA-06-4842-

FEDER-000010 

Unidade de Saúde da 

Venteira 

MUNICÍPIO DA   

AMADORA 

             

1.453.173    
                 726.587                      32.017    

LISBOA-06-4842-

FEDER-000002 

Construção da Unidade 

de Saúde de Mafra Leste 

MUNICÍPIO DE    

MAFRA 

             

1.819.065    
                 909.532                  1.698.295    

LISBOA-06-4842-

FEDER-000009 

Unidade de Saúde de 
Corroios (Santa Marta do 

Pinhal) 

ADMINISTRAÇÃO 
REGIONAL DE SAÚDE 
DE LISBOA E VALE 

DO TEJO, I.P. 

             

1.656.535    
                 828.267                        1.189    

LISBOA-06-4842-

FEDER-000005 

USF - Centro de Saúde 

de Barcarena 

MUNICIPIO DE    

OEIRAS 

             

1.038.800    
                 519.400                     940.620    

LISBOA-06-4842-

FEDER-000003 

Construção da Unidade 

de Saúde de Mafra Norte 

MUNICÍPIO DE    

MAFRA 

             

2.575.638    
              1.287.819                     494.910    

LISBOA-06-4842-

FEDER-000006 

Unidade de Saúde Fami-

liar do Pinhal Novo 

MUNICÍPIO DE    

PALMELA 

             

1.101.950    
                 550.975                      27.675    

LISBOA-06-4842-

FEDER-000007 

Unidade de Saúde de 

Odivelas 

MUNICÍPIO DE    

ODIVELAS 

             

1.398.800    
                 699.400                     255.326    

Total      15.917.425     7.958.713    6.587.748    
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 FINANCIAMENTO 
Programas de  

Ensino Superior  
e Formação  
Avançada  

Fonte: POR Lisboa 

Código da  

Operação 
Designação Beneficiário 

Investimento 

Aprovado 

€ 

FEDER       

Aprovado  

€ 

Investimento 
Elegível        

Executado  

€ 

LISBOA-07-5674-

FEDER-000003 

Equipamentos para Novos Pro-
gramas de Formação Avançada 
na área da Saúde da Mulher, da 

Criança e do Adolescente 

FACULDADE DE CIEN-
CIAS MEDICAS DA UNI-
VERSIDADE NOVA DE 

LISBOA 

                

1.411.407    

                   

705.704    

                            

-    

LISBOA-07-5674-

FEDER-000004 

Equipamentos para Novos Pro-
gramas de Ensino Superior na 
área da Saúde por Simulação 

Avançada Multidisciplinar 

FACULDADE DE MEDI-
CINA DA UNIVERSIDA-

DE DE LISBOA 

                

1.389.267    

                   

694.633    

                

1.389.267    

Total              2.800.674          1.400.337           1.389.267    
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Fonte: IGC -Lab4-®SandraRibeiro 

Fonte: IGC- Lab6-®SandraRibeiro 

Fonte: iMM—Ana Rita Pires—Ana Espada Sousa, Lab 

Fonte: Direction CF Research-F.Champalimaud—

The Bridge 

Fonte: CHL,EPE—Joaquina Matos  

Fonte: IPO Lisboa—@Rodrigo Cabrita 

Fonte: iMM— DSC8871 

Fonte:  FM-UL—Lucindo 
Ormonde—Simulador de 
laparoscopia  

Fonte: Direction CF Research-

Fundação Champalimaud—

Crossing Paths 
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Neste capítulo destacam-se seis projetos cofinanciados pelo POR Lisboa, que contri-

buem para o aumento da competitividade regional e internacional, com impactos 

significativos no sector de atividade, na qualidade de vida da população da Região 

de Lisboa, mas também para o mundo.  

A elevada exigência ao nível de seleção dos projetos aprovados no POR Lisboa fazem des-

tes, projetos de elevado nível de mérito e de qualidade. Refira-se, que muitos outros pro-

jetos aprovados nos oito Eixos, representam também casos de sucesso sendo relevantes 

nas suas áreas, sectores e localização territorial. 

No âmbito do Eixo 1, (OT1), Prioridade de Investimento (PI 1.1) - Reforço das infraestrutu-

ras de investigação e inovação (I&I), Tipologia de Intervenção: TI 45 - Investigação cientí-

fica e tecnológica, destacam-se três projetos dos Programas Integrados de IC&DT : 

 LISBOA-01-0145-FEDER-007654— Instituto Gulbenkian de Ciência 

 LISBOA-01-0145-FEDER-007391—Instituto de Medicina Molecular  

 LISBOA-01-0145-FEDER-007248 -Programa Champalimaud de Neurociências. 

 

Dois projetos estão integrados no Eixo Prioritário  6, (OT9), (PI 9.7) - Investimento na saú-

de e nas infraestruturas sociais que contribuam para o desenvolvimento nacional, regional 

e local, para a redução das desigualdades de saúde, para a promoção da inclusão social 

através de melhor acesso aos serviços sociais, culturais e de recreio, assim como para a 

transição dos serviços institucionais para os serviços de base comunitária: 

 LISBOA-06-4842-FEDER-000017 - Centro Hospitalar de Lisboa Central, E.P.E.  

 LISBOA-06-4842-FEDER-000015 - Centro de Medicina de Precisão IPO, LFG. 

  

Um projeto está integrado no Eixo Prioritário 7, (OT 10) – Investimentos 

na Educação, na Formação e na Formação Profissional para a Aquisição de 

Competências e na Aprendizagem ao Longo da Vida - Prioridade de Inves-

timento 10 (PI 10.5) - Equipamentos para Novos Programas de Ensino Su-

perior na área da Saúde por Simulação Avançada Multidisciplinar: 

 LISBOA-07-5674-FEDER-000004 — Faculdade 

de Medicina da Universidade de Lisboa.   

III 

PROJETOS  

EM  

DESTAQUE 
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Fonte: IGC1-®Ana Mena-IGC 

Fonte:  IGCLab5-®Sandra Ribeiro 

Fonte:  IGC1-®Vanessa Borges 

Fonte: IGC1-®Ana Mena 
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 Instituto  
Gulbenkian de  

Ciência 

O Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC) da Fundação Calouste Gulbenkian é um instituto 

de investigação básica em ciências da vida e biomedicina.   Entre 2015 e 2020, as priori-

dades principais da UID-IGC, são a criatividade do seu programa investigação e a quali-

dade da formação que oferece aos jovens cientistas. Estas prioridades da UID-IGC são 

asseguradas pela sua organização flexível e pouco hierárquica, pela cooperação entre 

pequenos grupos de investigação, pela forte infraestrutura tecnológica e pelo ambiente 

intelectual inspirador da inovação e da criatividade.   

O programa científico da UID-IGC aborda problemas fundamentais e complexos em qua-

tro domínios:  

 a biologia quantitativa,  

 a biologia evolutiva,  

 a biologia celular e do desenvolvimento, e  

 a imunobiologia.  

Para estabelecer pontes entre estes quatro domínios, a UID-IGC reforçou os estudos da 

biologia dos microbiota e na regulação pelo sistema nervoso autónomo da inflamação, 

do metabolismo e do envelhecimento. O potencial translacional destas linhas de investi-

gações é evidente e será uma prioridade da UID-IGC. 

Os objetivos do IGC são: 

1. Realizar descobertas científicas pioneiras em biologia e biomedicina com impac-

to global, num ambiente colaborativo, multidisciplinar e intelectualmente livre, 

com acesso aos melhores serviços; 

2. Recrutar e treinar a próxima geração de cientistas que abracem os nossos valo-

res e que estejam alerta para o impacto societal da sua investigação; 

3. Ser uma referência internacional como instituto de investigação e um pólo de 

investigação colaborativo; 

4. Promover ciência em países em desenvolvimento para estimular o seu desenvol-

vimento  e a sustentabilidade mundial; 

5.  Promover o impacto societal da ciência, promovendo a tradução do conheci-

mento em benefícios para a saúde e ampliando o alcance do conhecimento  

      científico, modus operandi e valores na sociedade. 

(Fonte: LRodrigues- IGC Admin. Unit Member—Instituto 

Gulbenkian de Ciência—2018  
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ÁREAS  DE INVESTIGAÇÃO 

 HOMEOSTASE CELULAR E DESREGULAÇÃO EM DOENÇA 

 COMUNICAÇÃO INTERCELULAR NO ENVELHECIMENTO E NA 

OBESIDADE 

 TOLERÂNCIA ÀS DOENÇAS EM DOENÇAS INFECCIOSAS 

 IMPACTO DE INTERAÇÕES HOSPEDEIRO-MICROORGANISMO 

Projeto: LISBOA-01-0145-FEDER-007654 

http://www.igc.pt/mediaRep/igc/files/uploads/docs/aboutus/
Brochura_IGC_interactive.pdf 

 

Medida: SAICT - Prog. Integ. de IC&DT 

Objetivo Temático: OT 1 - Reforçar a investigação, o desenvolvi-

mento tecnológico e a inovação 

Prioridade de Investimento: PI 1.1 - Reforço das infraestruturas de in-

vestigação e inovação (I&I) 

Tipologia de Intervenção: TI 45 - Investigação científica e tecnológica 

Aviso: 02/SAICT/2015 - SAICT (Programas Integrados de IC&DT) 

Promotor: FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN 

Designação: 4555 Instituto Gulbenkian de Ciência 

Área: Multidisciplinar 

Calendário: 2015-01-01 a 2018-12-31 

Localização do Projeto (NUTS II): Lisboa 100,00% 

Investimento Elegível : 4.097.595 € 

Incentivo: 1.639.038 € 

Contactos: 

https://www.gulbenkian.pt/  

http://www.igc.pt/mediaRep/igc/files/uploads/docs/aboutus/Brochura_IGC_interactive.pdf
http://www.igc.pt/mediaRep/igc/files/uploads/docs/aboutus/Brochura_IGC_interactive.pdf
https://www.google.pt/search?q=https://www.gulbenkian.pt/&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjl8MLI3YXcAhUDSBQKHcu_COwQBQgkKAA
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Fonte: IGCLab-

®SandraRibeiro 

Fonte: IGC2-

®DianaRamos 

Fonte: IGCLab-

®Sandra Ribeiro 

Fonte: IGC2-

®VanessaBorges 

Fonte: IGC3-

®DianaRamos 

Fonte: IGCLab3-®SandraRibeiro 
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Fonte: iMM—Rui Rodrigues - Ana Se-

bastião Lab - Neural Big Bang 

Fonte: iMM—Rita Soares_VMorais 
Lab_Neurosphere free-floating clusters 

of neural stemprogenitor cells 

Fonte: iMM—Carnivel beads_Sara 

Oliveira_EGomes 

Fonte: iMM—Helena Pinheiro - Edgar 

Gomes - Swirling cells 

Fonte: iMM—Rita Soares 
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INSTITUTO DE  
MEDICINA  

MOLECULAR  

 O Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes (iMM) tem como objetivo 

criar conhecimento de excelência na área das Ciências da Saúde. É um instituto 

de investigação biomédica de excelência, desenvolvendo investigação clínica e 

fundamental com a missão de melhorar a vida humana através do estudo de me-

canismos de doença e do desenvolvimento de novos testes de prodiagnóstico e de 

inovadoras abordagens terapêuticas.  

Para esse efeito apoia investigadores no desenvolvimento de projetos científicos 

através da disponibilização de instalações e equipamentos, e de apoio técnico, 

administrativo, e de gestão. Os 34 grupos que constituem o iMM têm como foco 

diferentes linhas de investigação das quais se destacam: 

 Biologia Molecular e Celular; 

 Neurociências;  

 Imunologia e Inflamação; 

 Oncobiologia.   

A investigação desenvolvida no iMM é de carácter transversal, desde a fundamen-

tal à clínica, transversalidade que é capitalizada pelo ecossistema estratégico 

onde está inserido e que inclui o Hospital de Santa Maria e a Faculdade de Medici-

na da Universidade de Lisboa, constituindo assim o Centro Académico Médico de 

Lisboa (CAML). O CAML permite a integração da educação e formação em Investi-

gação Biomédica e Clínica, potenciada pelos inúmeros seminários e workshops 

que decorrem numa base diária. Para além da educação e desenvolvimento cien-

tifico, o iMM promove a transformação de ideias científicas em produtos, serviços 

e tecnologias com impacto na saúde e ciências da vida, através de uma aposta 

constante em projetos de transferência tecnológica. “                      

(In iMM Legal_EUP_Abr2018) 



 28 

 

Projeto: LISBOA-01-0145-FEDER-007391 

https://imm.medicina.ulisboa.pt/pt/imm-lisboa/noticias/arquivo/
instituto-de-medicina-molecular-lidera-projeto-financiado-com-6-
me-pela-comissao-europeia/ 

 

Medida: SAICT - Prog. Integ. de IC&DT 

Objetivo Temático: OT 1 - Reforçar a investigação, o desenvolvi-

mento tecnológico e a inovação 

Prioridade de Investimento: PI 1.1 - O reforço da infraestrutura e das 

capacidades de investigação e inovação (I&I) 

Tipologia de Intervenção: TI 45 - Investigação científica e tecnológica 

Aviso: SAICT (Programas Integrados de IC&DT) 

Promotor: INSTITUTO DE MEDICINA MOLECULAR 

Designação: 50005 Instituto de Medicina Molecular – IMM 

Área: Biomedicina 

Calendário: 2015-01-01 a 2018-12-31 

Localização do Projeto (NUTS II): Lisboa 100,00% 

Investimento Elegível: 8.731.455 € 

Incentivo: 3.492.582 € 

Contactos: 

https://imm.medicina.ulisboa.pt/ 

 

A estratégia e visão estão assentes em três pilares: 

 Melhorar a excelência na nossa ciência; 

 Alinhar a atividade com os desafios médicos ou 

de investigação emergentes; 

 Promover uma mentalidade empreendedora; 

https://imm.medicina.ulisboa.pt/pt/imm-lisboa/noticias/arquivo/instituto-de-medicina-molecular-lidera-projeto-financiado-com-6-me-pela-comissao-europeia/
https://imm.medicina.ulisboa.pt/pt/imm-lisboa/noticias/arquivo/instituto-de-medicina-molecular-lidera-projeto-financiado-com-6-me-pela-comissao-europeia/
https://imm.medicina.ulisboa.pt/pt/imm-lisboa/noticias/arquivo/instituto-de-medicina-molecular-lidera-projeto-financiado-com-6-me-pela-comissao-europeia/
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Fonte: iMM— DSC00237 

Fonte: iMM—DSC8871 

Fonte: iMM—DSC00207 

Fonte: iMM—DSC8926 
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https://www.fchampalimaud.org/researchfc/ 

https://www.fchampalimaud.org/researchfc/groups/grupo-neuroplasticity-and-neural-activity 

https://www.fchampalimaud.org/researchfc/ 

https://www.fchampalimaud.org/
researchfc/groups/grupo-neuroethology  
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PROGRAMA 
CHAMPALIMAUD 

DE  
NEUROCIÊNCIAS 

Em 2007, a Fundação Champalimaud (FC) criou o Programa Champalimaud de Investiga- 

ção em Neurociências (Champalimaud Neuroscience Programme, ou CNP), resultante de um   

investimento estratégico direcionado para as ciências do cérebro e do comportamento.  

Atualmente o CNP é parte integrante do Programa de Investigação da Fundação Champalimaud  

(Champalimaud Research, ou CR),  que  inclui  ainda  o  Programa Champalimaud de Investigação  

em Biologia de Sistemas e Metastases  (Biology  of  Systems  and  Metastasis  Programme, ou BSMP,  

com 4 grupos de investigação e em rápido crescimento), bem como o Programa Champalimaud de 

Investigação Multidisciplinar (Champalimaud Multidisciplinary Research Programme, ou CMRP).  

Os investigadores do CNP têm vindo a liderar estudos pioneiros que incluem o desenvolvimento da 

optogenética, da imagiologia de um cérebro completo com resolução celular em animais despertos, 

de sensores de inércia para o rastreamento de comportamentos, o mapeamento de microcircuitos 

em alta resolução, bem como a obtenção de imagens do cérebro e da leitura da sua atividade em 

simultâneo com a manipulação da atividade cerebral através de fibras ópticas. 

 O objetivo científico do CNP é revelar como é gerado o comportamento humano, a partir das inte-

rações entre os elementos do sistema nervoso e entre os sistemas nervosos.  

Conceptualmente, foram consideradas até à data três grandes áreas de investigação: 

1. Interações de circuitos locais. Questões-chave: explorar de que modo a informação sensori-

al é codificada e transformada por uma população de neurónios e de como as propriedades 

dos neurónios e circuitos moldam a dinâmica de curto e longo prazo; 

2. Interações entre-áreas. Questões-chave: explorar de que modo os estímulos e objetivos 

sensoriais são transformados em decisões apropriadas e ações direcionadas; 

3. Interações sociais. Questões-chave: explorar a tomada de decisões num contexto so-

cial e a transmissão de informação em grupos. 

Os avanços em cada uma destas áreas dependem do desenvolvimento e da apli-

cação de tecnologias emergentes, muitas delas ainda indisponíveis comercial-

mente.  

Por forma a contrariar este obstáculo, o CNP tem vindo a estabelecer 

plataformas científicas e tecnológicas partilhadas que têm  

permitido criar pontes importantes entre os avanços  

conceptuais em biologia molecular, física,  

engenharia e ciência computacional e a  

sua aplicação à neurociência.  
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       Projeto: LISBOA-01-0145-FEDER-007248  

 http://centroclinico.fchampalimaud.org/pt/o-que-somos/
condicoes-de-acesso/ 

      Medida: SAICT - Prog. Integ. de IC&DT 

Objetivo Temático: OT 1 - Reforçar a investigação, o desenvolvi-

mento tecnológico e a inovação 

Prioridade de Investimento: PI 1.1 - Reforço das infraestruturas de 

investigação e inovação (I&I) 

Tipologia de Intervenção: TI 45-Investigação científica e tecnológica 

Aviso: 02/SAICT/2015 - SAICT (Programas Integrados de IC&DT) 

Promotor: FUNDAÇÃO D. ANNA DE SOMMER CHAMPALIMAUD E DR. 

CARLOS MONTEZ CHAMPALIMAUD 

Designação: 4443 Programa Champalimaud de Neurociências 

Área: Neurociências, Envelhecimento e Doenças Degenerativas 

Calendário: 2015-06-01 a 2018-05-31 

Localização do Projeto (NUTS II): Lisboa 100,00% 

Investimento Elegível: 1.345.866 € 

Incentivo: 538.346 € 

Contactos: https://fchampalimaud.org/  

 http://neuro.fchampalimaud.org 

Existem quatro objetivos que estão atualmente a ser implementados 

no desenvolvimento de seis plataformas interligadas: 

1. Adquirir, adaptar e testar ferramentas moleculares que permitam 

abordar elementos específicos nas redes cerebrais e desenvolver 

sistemas de expressão viral e transgénica, melhorados; 

2. Desenvolver técnicas de microscopia óptica, de modo a visualizar 

ou transmitir luz, de e para neurónios individuais e poder assim 

manipular a atividade cerebral; 

3. Quantificar e controlar o comportamento, em ambiente experi-

mental e etologicamente apropriado, empregando para isso análi-

se vídeo de alta-resolução, baseando as soluções avançadas em 

visão informática e aprendizagem por máquinas, desenvolvendo 

aparelhos miniaturizados sem fios e de alta-resolução; 

4. Por  último, perceber as relações entre o comportamento e os 

circuitos neuronais, que para isso requerem a formulação de hipó-

teses que liguem o micro ao macroscópico. Teoria e modelagem 

computacional são, por isso, elementos transversais à investigação 

no CNP. Isto veio a resultar numa quantidade e complexidade de 

informação sem precedentes, para a qual fomos capazes de criar 

ferramentas de armazenamento, visualização, análise e partilha 

inovadoras. 
                     Fonte: Direction CF Research/neuro.fchampalimaud.org 

http://centroclinico.fchampalimaud.org/pt/o-que-somos/condicoes-de-acesso/
http://centroclinico.fchampalimaud.org/pt/o-que-somos/condicoes-de-acesso/
http://neuro.fchampalimaud.org
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Fonte: Programa Neurociências 

Champalimaud - Advanced Training 

Fonte: Programa Neurociências — 

Champalimaud —Supporting Research 

Fonte: Programa 

Neurociências 

Champalimaud - 

New Research Area 

Fonte: Programa Neurociências — 

Champalimaud —Answering Unique 

Questions 
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Fonte:  MJRSMatos, Centro Hospitalar de 

Lisboa Central, E.P.E. 

Fonte: MJRSMatos, 

Centro Hospitalar de 

Lisboa Central, E.P.E. 

Fonte:  MJRSMatos, 

Centro Hospitalar de 

Lisboa Central, E.P.E. 
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CENTRO    
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL, 

E.P.E. 

Ao fim de anos de escasso investimento, situação que derivou das rigorosas restrições 

orçamentais a que, como em geral o País, o Centro Hospitalar de Lisboa Central este-

ve submetido, foi possível concentrar esforços para garantir a modernização tecnoló-

gica e travar processos de degradação que atingiam todo o parque hospitalar.   

No âmbito do Programa Operacional Regional de Lisboa 2020 (POR Lisboa), o CHLC, 

respeitando prioridades de investimento ditadas pelas boas práticas da gestão em saú-

de, apresentou candidatura para aquisição de equipamento de tecnologia avançada e 

altamente especializada, de modo a acompanhar a inovação em diagnóstico e tera-

pêutica, nomeadamente nas áreas da oncologia, cardiologia e oftalmologia.  

Já em pleno desenvolvimento, ou a ser gradualmente estendido aos vários polos do 

CHLC, o projeto, num valor global que ultrapassa os 14 milhões de euros, envolve 

mais de 250 equipamentos que estão a ser colocados ao serviço dos cidadãos da área 

geográfica de influência do Centro Hospitalar. 

 (Fonte: MJRSMatos, Centro Hospitalar de Lisboa Central, E.P.E.) 

Principais objetivos estratégicos: 

• Melhoria muito acentuada das condições de segurança e da eficácia   

na atividade cirúrgica; 

• Rentabilização da capacidade instalada; 

• Aumentar a fiabilidade, segurança, conformidade dos parâmetros e 

processos nos tratamentos do utente; 

• Aumentar a capacidade de resposta e melhorar o acesso da população 

aos cuidados de saúde, através da redução das listas de espera cirúrgi-

ca e para exames complementares de diagnóstico; 

• Reduzir os custos da área clínica e financeira por transferência de  

doentes inter e intra hospitalar no SNS ou para unidades privadas. 



 36 

 

 Projecto LISBOA-06-4842-FEDER-000017 

 https://www.sns.gov.pt/entidades-de-saude/centro-hospitalar-lisboa-
central-epe/ 

 Objetivo Temático: OT 9 – Promoção da Inclusão Social e Combate à Pobreza 

e à Discriminação 

Prioridade de Investimento (PI 9.7) - Investimento na saúde e nas infraestruturas 

sociais que contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, para a 

redução das desigualdades de saúde, para a promoção da inclusão social através 

de melhor acesso aos serviços sociais, culturais e de recreio, assim como para a 

transição dos serviços institucionais para os serviços de base comunitária.  

Tipologia de Intervenção: TI42 Infraestruturas e equipamentos sociais e de saúde 

Aviso: LISBOA-42-2016-21 - Investimentos em infraestruturas de Saúde: Equipa-

mentos   

Promotor:  CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA CENTRAL, E.P.E.  

Designação: Aquisição de equipamento de tecnologia avançada que permita a 

modernização tecnológica de diagnóstico e terapêutica altamente especializada  

Área:  Aquisição de incubadoras (equipamento de tecnologia avançada que per-

mita a modernização tecnológica de diagnóstico e terapêutica altamente especi-

alizada) 

Calendário:  2014-09-29 a 2018-08-31  

Localização do Projeto (NUTS II):  Lisboa 100,00% 

Investimento: Elegível:  14.535.359 € 

Incentivo:  7.267.679 €  

Contactos: https://www.sns.gov.pt/ 

De forma indireta e através dos resultados propor-

cionados pela utilização dos equipamentos na prá-

tica clínica é objetivo da presente operação, a ex-

celência clínica endógena com impacto positivo na 

qualidade assistencial e no outcome clínico dos 

doentes. 



37 

 

INFODATA LVT  13 

Fonte:  MJRSMatos, 

Centro Hospitalar 

de Lisboa Central, 

E.P.E. 

Fonte:  MJRSMatos, 

Centro Hospitalar de 

Lisboa Central, 

E.P.E. 

Fonte:  MJRSMatos, 

Centro Hospitalar 

de Lisboa Central, 

E.P.E. 
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Fonte: @Rodrigo Cabrita/IPO Lisboa  

Fonte: @Rodrigo Cabrita/IPO Lisboa  
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INSTITUTO 
PORTUGUÊS 

DE ONCOLOGIA 
DE LISBOA 
FRANCISCO 

GENTIL 
E.P.E  

Diagnósticos mais finos, tratamentos muito diferenciados, redução dos tempos de espe-

ra. Com o apoio do POR Lisboa, o IPO investiu mais de nove milhões de euros em tecno-

logias médicas avançadas que permitem melhorar o diagnóstico e o tratamento em dife-

rentes áreas da oncologia. 

Modernização tecnológica, maior rapidez e fiabilidade nos diagnósticos, qualidade máxi-

ma nos tratamentos que oferece aos doentes, resposta mais rápida e aumento do núme-

ro de exames realizados. São estes os objetivos que estão na base dos investimentos no 

Centro de Medicina de Precisão do Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco 

Gentil (IPO Lisboa), com apoio do POR Lisboa 2020. 

No âmbito deste programa, foi adquirida e recentemente instalada uma nova câmara-

gama com TC integrado, no Serviço de Medicina Nuclear. Com este equipamento, que 

custou mais de 800 mil euros, o IPO Lisboa poderá responder com mais celeridade e qua-

lidade às necessidades dos doentes e às solicitações internas e externas na área medici-

na nuclear. 

No final de 2017, e também com recurso a financiamento comunitário, foi instalado um 

novo equipamento de tomografia computorizada no Serviço de Radiologia, um investi-

mento de mais de 600 mil euros. 

Com o apoio do POR Lisboa 2020 foram também adquiridos diferentes equipamentos que 

visam a modernização tecnológica de vários laboratórios, do Bloco Operatório, da Unida-

de de Transplante de Medula e das unidades de endoscopia (gastrenterologia, pneumo-

logia e otorrinolaringologia).   

Recorde-se ainda que, em 2015, foi instalado o sexto acelerador linear no Serviço de 

Radioterapia, um investimento de 3,3 Milhões de Euros, o que permitiu aumentar a ca-

pacidade instalada do serviço, que passou a tratar mais 500 doentes por ano. Atualmen-

te, está em curso a aquisição de um novo acelerador linear para o Serviço de Radiotera-

pia – o sétimo do IPO, no valor de 3,9 Milhões de Euros. Os dois investimentos foram par-

cialmente cofinanciados pelo POR Lisboa 2020. 

No total, o investimento efetuado pelo IPO com o apoio do POR Lisboa nas áreas 

da cirurgia, radioterapia, terapêutica e diagnóstico endoscópico e laboratorial, 

diagnóstico por imagem laboratorial e biologia molecular ascende a mais de  

dez Milhões de Euros, dos quais cerca de 4,6 Milhões de Euros financiados  

pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER). 

Fonte: SGaspar IPOLFG 
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Projecto LISBOA-06-4842-FEDER-000015  

https://www.sns.gov.pt/entidades-de-saude/instituto-portugues-de-

oncologia-de-lisboa-francisco-gentil-ipo/ 

 

Objetivo Temático: OT 9 – Promoção da Inclusão Social e Combate à 

Pobreza e à Discriminação 

Prioridade de Investimento (PI 9.7) - Investimento na saúde e nas infra-

estruturas sociais que contribuam para o desenvolvimento nacional, regi-

onal e local, para a redução das desigualdades de saúde, para a promo-

ção da inclusão social através de melhor acesso aos serviços sociais, cul-

turais e de recreio, assim como para a transição dos serviços institucio-

nais para os serviços de base comunitária.  

Tipologia de Intervenção: TI42 Infraestruturas e equipamentos sociais e 

de saúde  

Aviso:  LISBOA-42-2016-21 - Investimentos em infraestruturas de Saúde: 

Equipamentos 

Promotor:   INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DE LISBOA FRANCISCO 

GENTIL, E.P.E. 

Designação: Centro de Medicina de Precisão IPOLFG—Modernização e 

Inovação Tecnológica em Unidades de Diagnóstico e Tratamento 

Área:  Aquisição de equipamento de tecnologia avançada que permita a 

modernização tecnológica de diagnóstico e terapêutica altamente espe-

cializada  

Calendário:  2014/07/01 a 2018/09/30  

Localização do Projeto (NUTS II):  Lisboa 100,00% 

Investimento Elegível:  8.841.361 € 

Incentivo:  4.420.680  €  

Contactos: http://www.ipolisboa.min-saude.pt/ 
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Fonte: @Rodrigo Cabrita/IPO Lisboa  

Fonte: @Rodrigo Cabrita/IPO Lisboa  
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Fonte: Lucindo Ormonde 
FMUL— Simulador de disse-
ção anatómica  

Fonte: Lucindo Ormonde FMUL— Simulador de disseção anatómica  

Fonte:  Lucindo Ormonde FMUL— Simulador de abordagem em anestesia e cuidados 

intensivos 

Fonte:  Lucindo Ormonde FMUL— Simula-

dor de abordagem em anestesia e cuida-

dos intensivos 
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FACULDADE DE 
MEDICINA DA 

UNIVERSIDADE 
DE LISBOA  

Dentro da sua missão de contribuir para a educação em saúde através de inovação e simu-

lação médica visando as melhores práticas clinicas  e  segurança do doente, a Faculdade de 

Medicina da Universidade de Lisboa (FMUL) irá desenvolver o seu Centro de Simulação Avança-

do (CSA), como corolário da evolução da formação pré-graduada e da reafirmação da institui-

ção em ocupar um espaço de relevância na formação pós graduada. 

O CSA constitui-se como um centro de referência internacional cientifico e tecnológico na área da 

segurança do doente, de vanguarda educacional e de inovação aplicadas aos cuidados de saúde. 

Ao procurar reforçar a excelência clinica endógena com impacto positivo na qualidade assistencial 

e no outcome clinico dos doentes, adotando novos esquemas formativos interprofissionais basea-

dos em evidência cientifica e inovação tecnológica, a FMUL posiciona-se na vanguarda clinica e na 

inovação. 

A sustentabilidade do projeto acompanha-se igualmente duma componente de sucesso económico 

estabelecendo-se padrões de atividade conducentes ao equilíbrio económico do mesmo. 

Este projeto encontra-se também muito focado nos seguintes objetivos: 

 Implementação de sistemas de métricas que avaliem o valor gerado nas diferentes verten-

tes: Económica, Qualidade e Inovação Educacional, Saúde e Segurança do Doente e Medici-

na Baseada na Evidência; 

 Qualidade e Excelência com acreditação e reconhecimento por boas práticas em simulação 

médica;  

 A polivalência funcional assumindo a capacidade para treino individual e de equipas, utili-

zando desde simulação simples à alta-fidelidade e explorando áreas hibridas educacionais /

experimentais com abordagem interprofissional e multidisciplinar 

Para isto o CSA identificar-se-á como um centro multidisciplinar avançado de ciência e tec-

nologia, com soluções técnicas e tecnológicas de ultima geração, segundo padrões educati-

vos no domínio da simulação médica de alta fidelidade visando a acreditação nacional e 

internacional (Society for Simulation and Health Care).  

Desenvolverá ainda um programa educacional permanente e diversificado nas varias 

áreas de conhecimento em saúde promovendo um intercâmbio nacional e inter-

nacional de instrutores  e programas certificados pelas principais  sociedades  

cientificas, com comprovada qualidade e disseminação de boas práticas  

 assistenciais. 

Este é um projeto de grandes desafios com envolvimento de numerosos 

profissionais de diversas disciplinas da área da saúde com impacto  

relevante no panorama da formação médica nacional e  

desejavelmente internacional. 

 
Fonte:  Lucindo Ormonde—Faculdade de Medicina  

Da Universidade de Lisboa 
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Projecto: LISBOA-07-5674-FEDER-000004 

Objetivo Temático: OT 10— Investimentos na Educação, na Forma-

ção e na Formação Profissional para a Aquisição de Competências e 

na Aprendizagem ao Longo da Vida  

Prioridade de Investimento (10.5) : Investimento no ensino, na for-

mação, na formação profissional e nas competências e na aprendi-

zagem ao longo da vida através do desenvolvimento das infraestru-

turas de formação e ensino.  

Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas   

Tipologia de Intervenção: TI  74—Equipamentos de ensino superior 

Aviso:  LISBOA-74-2016-13 - Infraestruturas Educativas para o Ensino 

Superior: Equipamentos  

Promotor: FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE LISBOA 

Designação: Equipamentos para Novos Programas de Ensino Superior 

na área da Saúde por Simulação Avançada Multidisciplinar 

Área: Idem 

Calendário:  2017/01/02 a 2017/12/29  

Localização do Projeto (NUTS II):  Lisboa 100,00% 

Investimento: Elegível:  1.389,.267 € 

Incentivo:  694.633 €  

Contactos: http://www.medicina.ulisboa.pt/ 

INVESTIGAÇÃO  

A Faculdade de Medicina tem um compromisso com o de-

senvolvimento da investigação científica, em Ciências Bio-

médicas e em Medicina Clínica. A FMUL participa no progra-

ma nacional com Harvard Medical School e com o iMM, no 

contexto do Centro Académico de Medicina, com o INSERM. 

In http://www.medicina.ulisboa.pt/investigacao/ 
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Fonte:  Lucindo Ormonde FMUL— Simulador de abordagem obstétrica 

Fonte:  Lucindo Ormonde FMUL— Simulador de ecografia 

Fonte:  Lucindo Ormonde 

FMUL— Simulador de Aborda-

gem obstétrica 
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