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Minhas Senhoras e Meus Senhores
Permitam-me que partilhe convosco, na qualidade de Presidente do Centro Académico de
Medicina de Lisboa, três breves notas.
A primeira para felicitar o Instituto de Medicina Molecular pela década de sucesso e
excelência de investigação básica e aplicada na área das Ciências da Saúde. Foram 10
anos de crescente afirmação nacional e internacional e de desenvolvimento da Ciência ao
serviço da Medicina que orgulham o Centro Académico de Medicina de Lisboa.
A segunda é de agradecimento pela cooperação que temos recebido do Instituto de
Medicina Molecular, a qual tem sido essencial para o reforço da qualidade da investigação
clínica e para a formação científica de novos médicos.
Mas agradecemos também pelos desafios estratégicos que o IMM nos tem colocado,
designadamente ao Centro Hospitalar de Lisboa Norte e à Faculdade de Medicina.
Uma terceira e última nota, esta de compromisso. Um dos nossos objectivos prioritários
é a criação de um Centro de Investigação Clínica, projecto que tem recebido do IMM um
insubstituível apoio e o empenho das outras duas instituições que constituem o Centro
Académico: a Faculdade de Medicina de Lisboa e o Centro Hospitalar de Lisboa Norte.
Ao longo dos últimos tempos temos trabalhado para que o Centro de Investigação Clínica
seja uma realidade e podemos afirmar perante o Senhor Ministro da Saúde que em breve
o mesmo estará a funcionar em instalações próprias, cedidas por este Centro Hospitalar,
com as suas equipas de investigadores e uma pequena equipa de gestão, coordenadas
pelo Prof. Joaquim Ferreira.
Teremos assim uma infra-estrutura comum às três instituições que integram o Centro
Académico, capacitada para planear e conduzir estudos no domínio da investigação
clínica e facilitadora da condução de projectos de investigação translaccional.
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Para além de potenciarmos a qualidade e a quantidade, teremos uma estrutura de
interface entre as unidades dedicadas à investigação clínica da Faculdade de Medicina e
do Centro Hospitalar e entre as unidades dedicadas à investigação fundamental na nossa
Faculdade e no Instituto de Medicina Molecular.
O objectivo deste Centro de Investigação é ser reconhecido como um campus de
excelência a nível europeu, com capacidade para ser um centro de referência para o
desenho e condução de projectos de investigação de alto mérito científico.

Senhor Professor João Lobo Antunes
Este compromisso é a melhor forma de assinalarmos o 10º aniversário do Instituto de
Medicina Molecular, contribuindo assim para o novo ciclo que ora se abre e para o vosso
renovado sucesso na próxima década, ao serviço da investigação biomédica nacional e a
sua afirmação internacional.
Mas é também uma forma de prestarmos um merecido reconhecimento pelo empenho
que V.Exª. colocou também neste projecto e de lhe agradecermos os altos serviços
prestados ao nosso hospital universitário, à sua investigação e à prática clínica, com o
rigor, o entusiasmo e a excelência que caracterizam a vossa forma de estar e de actuar.

Senhor Ministro, Dr. Paulo Macedo
Ao longo dos últimos meses temos trabalhado para que o Centro de Investigação Clínica
seja uma realidade ainda este ano, mas não descuramos a importância de resultados
práticos nesta área de actividade.
Assim, implementamos no início do ano uma nova estratégia para a captação e
realização de ensaios clínicos no nosso hospital universitário e em 5 meses assinamos 81
contratos, com uma facturação de 2,5 milhões de euros, quando durante o ano de 2012
tivemos 83 contratos e uma receita de 2 milhões de euros.
Estamos convictos de que no âmbito do novo Centro de Investigação Clínica podemos ter
ainda mais eficácia e melhor eficiência, pelas parcerias existentes e pelas sinergias que
serão criadas.
Sabemos do empenho de V.Exª. para o crescimento da investigação clínica em Portugal e
por isso contamos com o vosso apoio ao Centro Académico de Medicina de Lisboa e aos
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seus projectos, designadamente a sua integração na política de internacionalização da
cadeia de valor da Saúde.
Pode V.Exª. contar connosco para este desígnio nacional e estamos certos de que a
excelência da nossa oferta na investigação clínica será também importante para o
crescimento da economia nacional e para o desenvolvimento da Ciência ao serviço da
Medicina.
Obrigado!
Carlos JN Martins
Presidente do Centro Académico de Medicina de Lisboa e do Centro Hospitalar de Lisboa
Norte
Lisboa e CHLN, 21 de setembro de 2013
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