
N.º 102 26 de maio de 2020 Pág. 152

Diário da República, 2.ª série PARTE E

 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Reitoria

Despacho n.º 5767/2020

Sumário: Composição da Rede Temática Transversal da Saúde — redeSAÚDE, da Universidade 
de Lisboa.

A formação das Redes Temáticas Interdisciplinares tem por objetivo promover a organização 
de docentes e investigadores da Universidade de Lisboa em áreas específicas, nomeadamente 
para, de acordo com critérios de diferenciação especializada, a Universidade poder ser inserida em 
redes internacionais, bem como posicionar -se nos eixos futuros das estratégias de especialização 
inteligente (RIS3) inseridas no Portugal 2020 e nos desafios sociais constantes do Horizonte 2020 e 
no HORIZONTE EUROPA, próximo programa -quadro para a investigação e a inovação (2021 -2027), 
visando, nomeadamente, facilitar o desenvolvimento de parcerias estratégicas com empresas e 
ainda com entidades do setor público e do setor social.

Assim, a Universidade de Lisboa deve procurar expandir as atividades de internacionalização 
nos domínios da investigação e desenvolvimento, incluindo inovação, facilitando e apoiando a 
atividade coordenada desenvolvida por docentes e investigadores das várias unidades orgânicas 
da Universidade.

As Redes Temáticas Interdisciplinares não substituem as Escolas, nem as unidades de in-
vestigação, tendo caráter agregador da atividade de docentes e investigadores de várias Escolas 
e unidades de investigação, em projetos de caráter estratégico, distintas de outros projetos trans-
versais, como os Colégios.

Neste momento encontram -se em funcionamento as Redes Temáticas Transversais nas se-
guintes áreas: (i) Agroalimentar e Florestal (redeAGRO); (ii) Saúde (redeSAÚDE); (iii) Mobilidade 
Urbana e Inteligente (redeMOV); e (iv) Mar (redeMAR), (v) Espaço e Ambientes Extremos (redeES-
PAÇO), estruturas não personalizadas, sem autonomia administrativa e financeira, e dependentes 
da Reitoria da Universidade.

Inserida no contexto das Redes Temáticas Interdisciplinares a redeSAÚDE tem por objetivo 
promover o desenvolvimento de investigação de excelência tendo em vista os desafios colo-
cados pelos programas nacionais e internacionais de apoio à investigação na área da saúde, 
sendo particularmente relevante a promoção da interdisciplinaridade, fazendo a ponte entre 
áreas do conhecimento complementares para o processo de inovação em Saúde, procurando 
estabelecer plataformas através das quais projetos com massa crítica possam juntar os setores 
público, privado e social de forma a aumentar o seu impacto e contribuir significativamente para 
a sociedade.

A redeSAÚDE pretende fomentar a capacidade da ULisboa em áreas de excelência relaciona-
das com a Saúde e procura identificar onde alavancar o potencial da ULisboa, de forma a promover 
um Sistema de Vida Saudável e responder aos desafios científicos relacionados com a inovação 
em produtos e serviços, incluindo o setor dos cuidados de saúde.

A redeSAÚDE visa ainda contribuir para o desenvolvimento de uma interface entre a Ciência 
e as Políticas Públicas que estimulam a ação colaborativa para corresponder a objetivos nacionais 
e internacionais ativando uma rede estratégica de parcerias na área da Saúde, participando em 
plataformas externas, designadamente no “Lisbon Living+”, “EIT Health”.

Nos termos da alínea p) do artigo 26.º dos Estatutos da Universidade de Lisboa homologados 
pelo Despacho normativo n.º 5 -A/2013, de 18 de Abril, publicados no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 77, de 19 de abril de 2013, determino o seguinte:

1 — Designo Coordenador da Rede Temática Transversal da Saúde, abreviadamente designada 
por redeSAÚDE, o Professor Catedrático Doutor Rogério Paulo Pinto de Sá Gaspar, da Faculdade 
de Farmácia da Universidade de Lisboa.
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2 — Integram o Conselho Coordenador da redeSAÚDE, presidido pelo Coordenador da rede-
SAÚDE, os seguintes professores:

Professor Doutor António Vaz Carneiro;
Professor Doutor Joaquim Manuel Sampaio Cabral;
Professor Doutor Manuel Duarte Mendes Monteiro Laranja;
Professora Doutora Margarida Duarte Amaral;
Professor Doutor Maria Helena Gonçalves Costa Ferreira Monteiro;
Professor Doutor Mónica Duarte Correia de Oliveira.

3 — Constituem a redeSAÚDE os seguintes professores:

Rogério Paulo Pinto de Sá Gaspar, Professor Catedrático, Faculdade de Farmácia (coordenador);
António Vaz Carneiro, Professor Catedrático, Faculdade de Medicina;
Bruno Silva Santos, Professor Associado com Agregação, Faculdade de Medicina;
Francisco José Moreira Couto, Professor Associado com Agregação, Faculdade de Ciências;
Frederico Castelo Alves Ferreira, Professor Auxiliar, Instituto Superior Técnico;
João Manuel Braz Gonçalves, Professor Associado com Agregação, Faculdade de Farmácia;
João Mascarenhas Forjaz de Lacerda, Professor Catedrático, Faculdade de Medicina;
João Pedro Estrela Rodrigues Conde, Professor Catedrático, Instituto Superior Técnico;
Joaquim Manuel Sampaio Cabral, Professor Catedrático, Instituto Superior Técnico;
Manuel Duarte Mendes Monteiro Laranja, Professor Associado com Agregação, Instituto Su-

perior de Economia e Gestão;
Margarida Duarte Amaral, Professora Catedrática, Faculdade de Ciências;
Maria Helena Gonçalves Costa Ferreira Monteiro, Professora Auxiliar, Instituto Superior de 

Ciências Sociais e Politicas;
Maria Helena Mouriño Silva Nunes, Professora Auxiliar, Faculdade de Ciências;
Maria Isabel de Sousa Rocha, Professora Associada com Agregação, Faculdade de Medicina;
Mário Jorge Costa Gaspar da Silva, Professor Catedrático, Instituto Superior Técnico;
Mónica Duarte Correia de Oliveira, Professora Associada com Agregação, Instituto Superior 

Técnico.

4 — A participação de docentes na redeSaúde não prejudica o exercício das actividades que 
lhes for atribuída nas respetivas Escolas.

5 — O apoio à atividade da redeSAÚDE é prestado pelos serviços da Reitoria da Universidade.

8 de maio de 2020. — O Reitor, António Cruz Serra.
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