
Centro de Investigação Clínica do CAML 

A 22 de Janeiro de 2015 foi formalmente aprovada na reunião do Conselho Diretivo do CAML a 

constituição da Comissão Instaladora do CIC, constituída por: 

Prof. Doutor Luís Costa (presidente) 

Prof. Doutor João Eurico Cabral da Fonseca 

Prof. Doutor João Forjaz Lacerda. 

 

Missão 

O CIC tem por missão promover o desenvolvimento da investigação clínica e translacional 

associada aos serviços clínicos do CHLN, às clínicas universitárias e laboratórios da Faculdade 

de Medicina da Universidade de Lisboa e aos laboratórios de investigação do Instituto de 

Medicina Molecular. 

 

É nossa Visão permitir que o CIC seja reconhecido como um centro de referência em 

investigação clínica e translacional a nível europeu, com capacidade para implementar 

projetos de investigação próprios e conduzir investigações multicêntricas, integrando também 

redes europeias e globais que liderem a investigação clínica inovadora. 

 

Objetivos 

Promover o desenvolvimento da investigação clínica e translacional associada aos serviços 

clínicos do CHLN, às clínicas universitárias e laboratórios da FMUL e aos laboratórios de 

investigação do IMM; 

Ao facilitar a investigação clínica no CHLN, o CIC tem a finalidade de melhorar o conhecimento 

científico biomédico e clínico, incluindo as suas dimensões psicológicas, sociais e económicas, 

com o fim último de providenciar cuidados de saúde mais eficazes, efetivos e eficientes, e 

aumentar a informação científica disponível para permitir escolhas mais evidentes para os 

doentes, profissionais de Saúde e decisores de diferentes níveis e instâncias. 

 

Apoio técnico 

O CIC-CAML é assessorado por uma comissão técnico-científica com representantes de todos 

os serviços clínicos do HSM e das principais unidades de translação do IMM. 

 



A unidade de Bioestatística do CIC-CAML é apoiada pela FMUL através de um financiamento da 

empresa Bayer e tem como objetivo apoiar os estudos de iniciativa do investigador através de 

consultadoria em bioestatística. Este apoio é dado localmente no CIC através de marcação 

prévia com Marisa Castro (marisa.castro@chln.min-saude.pt) 

 

Contactos 

Marisa Castro (marisa.castro@chln.min-saude.pt) 


