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O IMM tem como missão a investigação biomédica básica, clínica e de translação com o
objectivo de contribuir para uma melhor compreensão dos mecanismos de doenças e o
desenvolvimento de novas abordagens terapêuticas, testes e ferramentas de diagnóstico. A
criação recente do Centro Académico de Medicina de Lisboa reúne num único consórcio o IMM,
a Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e o Hospital de Santa Maria, com o
objectivo de desenvolver uma perspectiva integrada da medicina, fomentando a investigação
biomédica transversal, desde a bancada dos laboratórios académicos até à prática clínica.
O IMM alberga 31 grupos de investigação independentes, cujos diversos interesses científicos
se desenvolvem de acordo com as três grandes linhas de investigação: Biologia Celular e do
Desenvolvimento, Infecção e Imunologia e Neurociências. O conhecimento da estrutura
individual das moléculas e a forma como elas se associam e interagem nas células, de como as
redes de células funcionam em conjunto de forma integrada e dinâmica nos tecidos, aproximanos da possibilidade de desenvolver medicamentos para tratamentos mais eficientes e seguros,
que poderão vir a beneficiar as pessoas e a sua qualidade de vida.
O IMM tem um compromisso com a qualidade na ciência que se reflete no desenvolvimento de
actividades de I&D coerentes, um programa de formação avançada e o recrutamento de jovens
investigadores líderes em investigação na área da biomedicina. De entre os parceiros do IMM
destaca-se ainda a interacção com a indústria, geradora de projectos de empreendorismo em
Ciências da Saúde.

