
Cientista portuguesa nomeada para 
presidir Comité Científico da Iniciativa 
Medicamentos Inovadores da UE  

 15-01-2014 10:02        
 Lúcia Vinheiras Alves       

 

© DR  
 

Maria Beatriz da Silva Lima, 
Professora da Universidade 
de Lisboa, acaba de ser 
nomeada para presidir o 
Comité Científico da maior 
parceria público-privada do 
mundo na área da saúde. A 
cientista é especialista em 
farmacologia e 
farmacotoxicologia.  

      

Acaba de ser anunciado que a investigadora portuguesa Maria Beatriz 
da Silva Lima, Professora da Universidade de Lisboa, é a nova 
Presidente do Comité Científico da Iniciativa Medicamentos Inovadores 
(IMI) da União Europeia. 
 
Doutorada em Farmacologia, Maria Beatriz da Silva Lima é Professora 
de Farmacologia e Farmacotoxicologia, da Faculdade de Farmácia, da 
Universidade de Lisboa, responsável pelo Departamento de Ciências 
Farmacológicas e coordenadora do Grupo de Investigação de Ciências 
Farmacológicas do iMED-UL.  
 
Com participação em vários grupos internacionais ao longo da sua 
carreira, a investigadora foi agora nomeada para presidir ao Comité 
Científico da IMI por um grupo composto por doze dos melhores 
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especialistas de várias áreas da investigação médica da Europa.  
 
«O Comité Científico da IMI consiste nos mais qualificados cientistas da 
Europa e fazer parte do Comité é um dos pontos mais altos da minha 
carreira», afirma Maria Beatriz da Silva Lima, citada em comunicado da 
IMI.  
 
A IMI é a maior parceria público-privada na área da saúde em todo o 
mundo e visa fomentar as inovações farmacológicas na Europa ao 
envolver parceiros industriais e académicos em inovadores projetos 
colaborativos.  
 
A iniciativa que tem em curso 42 projetos que estão já a apresentar 
resultados impressionantes, conta com um investimento de mil milhões 
de euros da União Europeia para o programa de investigação que são 
acompanhados por uma contribuição de mais mil milhões de euros por 
parte das empresas parceiras e a Federação Europeia de Industrias e 
Associações Farmacológicas.  
 
«Graças à IMI, assistimos a uma enorme reformulação do ambiente de 
investigação na Europa assim como na atitude dos investigadores. Este 
repensar de todo o processo de desenvolvimento de medicamentos é o 
exercício mais desafiante e excitante por que passei durante toda a 
minha carreira. Finalmente, existe um enorme potencial para expandir 
os princípios subjacentes à IMI para o resto do mundo», afirmou a 
cientista.  
 
A investigadora portuguesa disse ainda que espera «que o Comité 
desempenhe um forte papel ao assegurar que os resultados dos 
projetos IMI sejam aplicados para que possam contribuir para o objetivo 
da IMI, que é um processo de desenvolvimento de medicamentos mais 
bem-sucedido, e que em última instância, melhore a saúde dos 
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pacientes. A nível nacional, espero também que os membros do Comité 
Científico tenham a oportunidade de aumentar a consciencialização da 
IMI nos seus países». 
 
A cientista portuguesa vai presidir ao Comité Científico que tem como 
função fornecer aconselhamento científico e de novas estratégias ao 
Conselho de Governação e ao Departamento Executivo da IMI, tendo 
um papel fundamental na indicação de novos tópicos para as propostas 
em concurso assim como na revisão dos projetos da IMI em curso. 

Data:

Título:

Pub:

Tipo: Secção:

15-01-2014

Cientista portuguesa nomeada para presidir Comité Científico da Iniciativa Medicamentos Inovadores da UE

Internet Nacional

Cientista portuguesa nomeada para presidir Comité Científico da Iniciativa Medicamentos Inovadores da UE 15-01-2014 INTERNET

ID
:

4
7
3
2
5
3
8

3 de 3


