
 
 

No domínio da investigação científica  
 

Instituto Ricardo Jorge e Faculdade de Ciências da 

Universidade de Lisboa assinam protocolo de colaboração 
 

                        
 

O Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (Instituto Ricardo Jorge) e a 

Fundação da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FFCUL) assinam 

amanhã um protocolo de colaboração no domínio da investigação científica. A 

assinatura terá lugar às 16 horas na Sede do Instituto Ricardo Jorge, em Lisboa. 

 

Lisboa, 20 de abril de 2015 
 

Com este protocolo, no domínio das ciências da saúde, pretende-se aumentar o 

aproveitamento das potencialidades das duas Instituições para o desempenho das 

respetivas missões, através de atividades de investigação científica, do 

desenvolvimento tecnológico, da prestação de serviços e da promoção de iniciativas 

que contribuam para o fortalecimento da intervenção na comunidade. Na prática, este 

acordo destina-se a definir a participação conjunta em projetos de Investigação e 

Desenvolvimento, garantindo ao Instituto Ricardo Jorge um estatuto paralelo ao que 

outras entidades de acolhimento têm com a FFCUL. 

 

Esta definição visa conferir uma sustentação mais sólida e alicerçada a entendimentos 

formais e informais estabelecidos entre as duas Instituições. A inevitável evolução das 

equipas, o grau crescente de complexidade das iniciativas de investigação e a utilização 

plena dos instrumentos de gestão permitidos pela União Europeia recomenda que o 

relacionamento entre Instituto Ricardo Jorge e FFCUL de um entendimento específico, 

o que agora acontece com a assinatura deste protocolo. 



 

Assim, o Instituto Ricardo Jorge vai colaborar com a FFCUL nos seguintes domínios: 

 

 Acolhimento de projetos que decorram sob coordenação ou com intervenção 

dos seus investigadores; 

 Disponibilização investigadores e técnicos para desenvolver as ações de 

interesse comum e que envolvam equipas das duas instituições; 

 Coordenação e responsabilização pelas ações conjuntas, nos termos dos 

programas de trabalho e contratos estabelecidos com entidades financiadoras; 

 Utilização das suas instalações e de outros recursos técnicos, materiais e 

informáticos que sejam necessários e adequados à realização de projetos e 

contratos. 

 

A colaboração científica entre o Instituto Ricardo Jorge e a FFCUL é uma realidade 

desde 1998 em projetos colaborativos e através do BioFIG (Center for Biodiversity, 

Functional & Integrative Genomics, 2006-2014) e do BioISI (Biosystems and Integrative 

Sciences Institute, 2015-2020). Tratam-se de duas unidades de investigação associadas 

à FFCUL e em que o Instituto se constituiu como instituição parceira. 

 

O Instituto Ricardo Jorge desenvolve uma tripla missão como laboratório do Estado no 

sector da saúde, laboratório nacional de referência e observatório nacional de saúde. O 

Instituto tem por missão contribuir para ganhos em saúde, para a definição de políticas 

de saúde e para o aumento da qualidade de vida da população. 
 

Foi fundado em 1899 pelo médico e humanista Ricardo Jorge, como braço laboratorial do 

sistema de saúde português. O Instituto Ricardo Jorge dispõe de unidades operativas na 

sua Sede em Lisboa, em centros no Porto (Centro de Saúde Pública Doutor Gonçalves 

Ferreira) e em Águas de Moura (Centro de Estudos de Vectores e Doenças Infecciosas 

Doutor Francisco Cambournac). 
 

Para mais informações contatar: 

Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge 

Gabinete de Comunicação, Marketing e Relações Externas 

Telefones:   (00 351) 217 519 395   /   (00 351) 963 902 534 

Mail:   comunicacao@insa.min-saude.pt   /   Internet:   www.insa.min-saude.pt  

 

 

mailto:comunicacao@insa.min-saude.pt
http://www.insa.min-saude.pt/

