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GESTOR DE CIÊNCIA - REDES DE INVESTIGAÇÃO E INOVAÇÃO 

 

DESCRIÇÃO DA POSIÇÃO 

O Gestor de Ciência - Redes de I&I terá a responsabilidade de estabelecer e gerir redes de 

colaboração com as redes e infraestruturas nacionais que desenvolvem atividades de 

investigação clínica e de translação. Promoverá a criação de parcerias e a implementação de 

ações de promoção e capacitação que respondam aos interesses e necessidades das várias 

redes e infraestruturas, contribuindo para estimular a investigação clínica e a inovação 

biomédica de natureza translacional em Portugal. 

 

RESPONSABILIDADES E ATIVIDADES PRINCIPAIS 

 Estabelecer uma rede de pontos de contacto junto das instituições e infraestruturas 

nacionais que desenvolvem atividades de investigação clínica e de inovação biomédica, 

incluindo: 

o Laboratórios Associados, 

o Centros de Interface Tecnológica, 

o Laboratórios Colaborativos, 

o Infraestruturas do Roteiro Nacional de Infraestruturas de Investigação  

 Identificar interesses e necessidades para as quais a AICIB possa contribuir com ações 

estratégicas e de capacitação 

 Estabelecer redes de colaboração temáticas de I&I em saúde (ex, cancro) 

 Promover parcerias interinstitucionais em domínios científicos e tecnológicos de 

interesse (ex, tecnologias médicas) 

 Organizar workshops, reuniões business to business e eventos de brokerage para 

promover capacitação e/ou oportunidades de negócio 

 Coordenar eventuais concursos de prémios e/ou bolsas que visem contribuir para a 

melhoria da investigação clínica e inovação biomédica 

 Recolher, tratar e analisar dados de caracterização do setor para preparação de 

relatórios de reporte, apresentações institucionais, entre outros 

 Representar a AICIB perante parceiros externos 

 Reportar regularmente à Direção da AICIB sobre as atividades desenvolvidas 

 

HABILITAÇÕES ACADÉMICAS 

 Formação académica ao nível do doutoramento na área das Ciências da Vida/Saúde 

 Serão valorizadas formações complementares 
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EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 Experiência relevante em atividades de gestão de ciência ou gestão de inovação na área 

das Ciências da Vida/Saúde 

 Rede de contactos estabelecida com os stakeholders nacionais na área da saúde, 

incluindo, academia, institutos de investigação, empresas, administração pública, 

hospitais, agências de financiamento, entre outros. 

 

COMPETÊNCIAS 

 Conhecimento sólido do setor da investigação e inovação em Saúde 

 Fluência oral e escrita nas línguas portuguesa e inglesa 

 Proficiência na utilização das ferramentas do Microsoft Office, nomeadamente Word, 

PowerPoint, Excel, Teams 

 Competências na área de processos de melhoria contínua (lean, entre outros) 

 Capacidade de planeamento e organização, grande atenção aos detalhes e aos prazos 

 Capacidade de comunicação 

 Relacionamento interpessoal e capacidade de trabalhar em equipa 

 Representação e colaboração institucional 

 

LOCAL DE TRABALHO 

AICIB Lisboa (Parque Saúde) 

 

CANDIDATURAS 

Documentos a enviar: CV e carta de motivação 

PRAZO: 10 DE AGOSTO DE 2021        E-MAIL: candidaturas.rh@aicib.pt 


