
 

 

 

 

INFORMAÇÃO À IMPRENSA 

 

Projeto EXCELLtoINNOV 

iMM Lisboa inicia com o projeto  

European Research AREA - Chair 
 

 

O Instituto de Medicina Molecular (iMM Lisboa) assinalou hoje o arranque do projeto 

EXCELLtoINNOV financiado pelo programa European Research Area - Chair (ERA-Chair), em 

cerca dois milhões e meio, da Comissão Europeia inserido no programa Horizonte 2020. A 

cerimónia contou com a presença da secretaria de Estado para a Ciência, Leonor Parreira, do 

reitor da Universidade de Lisboa, Cruz Serra, do diretor da Faculdade de Medicina de Lisboa, 

Professor Fausto Pinto, da presidente do Instituto de Medicina Molecular (iMM Lisboa) Maria 

Carmo-Fonseca e da diretora Executiva do iMM Lisboa, Maria M. Mota.  

O projeto EXCELLtoINNOV, terá a duração de cinco anos e irá dotar o iMM Lisboa dos meios 

necessários para atingir um patamar de excelência científica, através do recrutamento de um 

ERA Chair em investigação biomédica translacional na área de imunidade e infeção. Desta 

forma, o iMM Lisboa poderá competir com os centros de excelência pertencentes ao Espaço 

Europeu de Investigação. 

O iMM Lisboa irá não só melhorar a sua capacidade para assegurar financiamento competitivo 

a nível internacional como também contribuir para os objetivos da estratégia de especialização 

inteligente, através do aumento da atratividade, competitividade e do potencial de inovação 

do instituto. Maria Manuel Mota, diretora executiva do iMM Lisboa refere que “o 

fortalecimento da área de imunologia e infeção permitirá alavancar a excelência científica em 

todas as áreas de investigação e desenvolvimento (I&D) do iMM Lisboa”. 

A secretária de Estado para a Ciência, Leonor Parreira, assinalou que 2014 foi o ano com maior 

financiamento obtido por Portugal em concursos competitivos europeus. São boas notícias 

que indicam qualidade e competitividade dos investigadores portugueses que cada vez mais se 

destacam no panorama europeu. Leonor Parreira felicitou os membros da direção do iMM 

Lisboa por ter sido o instituto de investigação da Universidade de Lisboa com maior número de 

projetos financiados a nível internacional. 

O reitor da Universidade de Lisboa, Professor Doutor António Cruz Serra, o diretor da 

Faculdade de Medicina de Lisboa, Professor Doutor Fausto Pinto, a presidente do Instituto de 

Medicina Molecular (iMM Lisboa) Maria Carmo-Fonseca e a diretora Executiva do iMM Lisboa, 

Maria M. Mota debateram o papel do Centro Académico de Lisboa (CAML), composto pelo 

Hospital de Santa Maria, Faculdade de Medicina de Lisboa e o iMM Lisboa, no sentido da 

importância da internacionalização da investigação e da sua integração na sociedade. 



 

 

 

Sobre o Horizonte 2020 – Programa-Quadro Comunitário de Investigação & Inovação 

 

Com um orçamento global superior a 77 mil milhões de euros para o período 2014-2020, o Horizonte 

2020 é o maior instrumento da Comunidade Europeia especificamente orientado para o apoio à 

investigação, através do cofinanciamento de projetos de investigação, inovação e demonstração. O 

apoio financeiro é concedido na base de concursos em competição e mediante um processo 

independente de avaliação das propostas apresentadas. 

 

Sobre o iMM Lisboa 

 

O Instituto de Medicina Molecular, fundado em 2002, é um dos principais institutos de investigação de 

ciência em Portugal, que promove a investigação biomédica básica, clínica, de translação e a inovação 

nestas áreas, contribuindo para a compreensão dos mecanismos da doença, o desenvolvimento de 

novas abordagens terapêuticas e de ferramentas de diagnóstico. Para mais informações visite o novo 

site do iMM Lisboa www.imm.medicina.ulisboa.pt   

 

Lisboa, 12 de Outubro de 2015. 

 

Para informação adicional, contactar: 
 

LPM Comunicação | Joana Rodrigues | joanarodrigues@lpmcom.pt | 92 678 06 66 

Maria João Serra | mariaserra@lpmcom.pt | 92 741 30 27 

 

 

http://www.imm.medicina.ulisboa.pt/
mailto:joanarodrigues@lpmcom.pt
mailto:mariaserra@lpmcom.pt

