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Programa da lista concorrente aos lugares atribuídos aos representantes dos 

investigadores do CIISA no Conselho Científico da Faculdade de Medicina 

Veterinária da Universidade de Lisboa 

 

No período 2018-2022 foram atingidos dois objetivos muito importantes no que diz 
respeito ao CIISA e à Investigação Científica na FMV, de há muito perseguidos:  

1º Em 2019, com base nos seus registos de produtividade, no seu novo plano estratégico 
para 2020-2023 e numa avaliação muito competitiva realizada por um painel 
internacional, o CIISA foi classificado como Excelente. Esta classificação permitiu ter 
acesso a um nível de financiamento significativamente mais elevado, possibilitando o 
financiamento de mais projetos de investigação, a atribuição de financiamento 
programático para aquisição de equipamento diferenciado (citómetro, LC-MS e 
microscópio confocal) e a abertura direta de 12 bolsas de doutoramento. 

2º Em 2021, em função da classificação de Excelente do CIISA, foi possível apresentar uma 
candidatura competitiva, liderada pelo CIISA e integrando outras duas unidades, o 
Centro de Estudos de Ciência Animal (CECA) e o Centro de Ciência Animal e Veterinária 
(CECAV), a qual foi aprovada dando origem ao Laboratório Associado para Ciência 
Animal e Veterinária (AL4AnimalS). Este Laboratório Associado abre oportunidades de 
acesso a financiamento até agora vedadas e perspetivas de um desenvolvimento de 
novas colaborações importantes para o progresso quantitativo e qualitativo da 
investigação na FMV. 

 
Em 2021, foi ainda concretizada a instalação de um Laboratório BSL-nível 3 no setor das 
Doenças Infectocontagiosas, um antigo sonho que permitirá agora a realização de trabalhos 
até agora impossíveis de executar por ausência destas condições de segurança. 
 
O CIISA continuou a desenvolver a sua atividade, essencial para o desenvolvimento do 
conhecimento e a fundamentação do Ensino, nomeadamente abrindo anualmente linhas de 
financiamento para projetos de investigação de diversas tipologias (Inovação, Continuidade e 
Mestrado), com base em candidaturas competitivas avaliadas por painel, e de missões a 
reuniões científicas nacionais e internacionais para apresentação de trabalhos ou para 
preparação de projetos ou redes de investigação, premiando também as melhores 
publicações. 
 

Esta lista pretende ter uma atividade no Conselho Científico resultante desta eleição com as 
seguintes vertentes: 

 

1. Continuar a apoiar o CIISA no desenvolvimento e coordenação da investigação na FMV, 
nomeadamente na integração precoce dos estudantes em atividades de investigação 
e na promoção de novas linhas de investigação, de candidaturas a financiamento 
externo de projetos científicos, da integração em redes e consórcios nacionais e 
internacionais, da atratividade de novos estudantes de doutoramento e da mais ampla 
divulgação dos resultados; 



2 
 

2. Apoiar a instalação e desenvolvimento do novo Laboratório Associado, estimulando a 
colaboração com as outras unidades que o constituem e criando as melhores condições 
de trabalho e de atratividade para novos investigadores; 

3. Apoiar o CIISA na preparação da próxima avaliação pela FCT em 2023, nomeadamente 
na organização de um Congresso CIISA para disseminação de conhecimento e divulgação 
de resultados da investigação em curso; 

4. Concluir a reformulação da página web do CIISA. 
 

O vosso apoio expressivo a esta equipa e a vossa colaboração são decisivas para órgãos 
de gestão amplamente legitimados e motivados para levar a cabo com êxito este programa.  

 
Com as mais cordiais saudações académicas. 
 

 
 
 
         Antonio Duarte               Esmeralda Delgado               Alexandre Leitão 
 
 

    
 
 
FMV, 18 de fevereiro de 2022 
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