O Health Cluster Portugal tem como missão
tornar Portugal num player competitivo na
investigação, concepção, desenvolvimento,
fabrico e comercialização de produtos e
serviços associados à saúde, em nichos de
mercado e de tecnologia seleccionados,
tendo como alvo os mais exigentes e mais
relevantes mercados internacionais, num
quadro de reconhecimento da excelência, do
seu nível tecnológico, e das suas
competências e capacidades no domínio da
inovação.
Nesse sentido, assume como objecto
principal a promoção e o exercício de
iniciativas e actividades tendentes à criação
de um pólo nacional de competitividade,
inovação e tecnologia de vocação
internacional e, bem assim, tendo presentes
requisitos de qualidade e profissionalismo,
promover e incentivar a cooperação entre as
empresas, organizações, universidades e
entidades públicas, com vista ao aumento do
respectivo volume de negócios, das
exportações e do emprego qualificado, nas
áreas económicas associadas à área da saúde,
bem como à melhoria da prestação de
cuidados de saúde.

Luís Portela
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[nota do Presidente] A edição nº1 da newsletter
coincide com a conclusão de um ciclo e a
abertura de um novo, no processo de construção
do HCP.
Conclui-se um ciclo inicial de arranque, com a
estabilização das opções estratégicas e das
grandes linhas de acção, com a
operacionalização das bases organizacionais e
com o lançamento das primeiras iniciativas.
Neste primeiro ciclo uma nota particular para
todo o processo de preparação, estruturação e
elaboração da candidatura ao reconhecimento
enquanto Pólo de Competitividade.
Nestas quatro páginas, ainda que de forma
necessariamente resumida, procura dar-se
notícia da actividade do HCP ao longo deste
cerca de meio ano. Próximas edições, com uma
periodicidade trimestral, assegurarão a difusão
actualizada da informação mais relevante.
Para caracterizar o ciclo que agora se abre, duas
palavras emergem: ambição e humildade.
Ambição, porque de facto é elevado o nível em
que decidimos colocar a fasquia dos nossos
objectivos. Humildade, porque a forma de
levarmos esta nau a bom porto vai exigir,
trabalho, muito e de todos, cooperação, onde a
tradição não abunda, e persistência, porque os
insucessos, que certamente vão ocorrer, têm
que servir de elementos de motivação.

+ desenvolvimento económico e social
+ volume de negócios
+ exportações
+ emprego (qualificado)
+ saúde

Presidente da Direcção

APOSTAS ESTRATÉGICAS

 bem-estar / envelhecimento
 doenças (neurodegenerativas, cancro,

Conhecimento / I&DT + I

cardiovasculares, degenerativas
osteo-articulares, inflamatórias, ... )

. doenças
. farmacêutica
. dispositivo médico
. biotecnologia
. nanotecnologias

 e-health (tele-monitorização, integração
e automatização de processos, ... )

Dinâmica empresarial

Estímulos públicos / Acções de demonstração

. cuidados de saúde
. farmacêutica
. dispositivo médico
. meios auxiliares de diagnóstico

Gestão

. incentivos ao investimento e à inovação
. public procurement
. captação de IDE
. formação
. concursos de ideias
. projectos piloto

. TICEs
. RFID
. automatização de processos
. produtividade
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Associados
Coimbravita
Ablynx
IPATIMUP
Corrida Consulting
AIBILI
IPO Porto
Crioestaminal
ALERT
Janssen-Cilag
Centro Reabilitação Profissional de Gaia
Alfama
José de Mello Saúde
EDOL
Laborial
Atral
Emílio de Azevedo Campos
Lusomedicamenta
Avepark
Espírito Santo Saúde
Medinfar
Bastos Viegas
Esteriplas
Medlog
BIAL
EUROTRIALS
Medmat Innovation
Biocant
Faculdade de Engenharia Univ. Porto
Nanologic
Biocodex
Faculdade de Medicina Univ. Porto
Neutroplast
Biotecnol
Fapomed
Orthos XXI
Bluepharma
Fundação Champalimaud
Pfizer
Caixa Geral de Depósitos
GlaxoSmithKline
PIEP
Casa de Saúde de Guimarães
Hospitais
da
Universidade
de
Coimbra
Caso
PMH
Hospitais Privados de Portugal
CCDRN
Pronefro
Hospital Central de Faro
Centro de Computação Gráfica
Pulsoft
Hospital de São João
CeNTI
TechnoPhage
Hovione
Centro Fraunhofer Portugal
Tecnifar
IBET
Centro Hospitalar Lisboa Norte
Tecnimede
IBMC
Centro Hospitalar de V.N. Gaia/Espinho
Unidade Local de Saúde de Matosinhos
IMM
Universidade Católica Portuguesa
Centro Hospitalar do Porto
INEB
Universidade de Aveiro
Centro de Genética Clínica
INEGI
Universidade de Coimbra
Cipan
INESC Porto
Universidade do Minho
Citeve
INL
Universidade do Porto
CNC
Instituto
Gulbenkian
de
Ciência
Wyeth Lederle
Coimbra iParque
Instituto Português do Sangue

Principais indicadores
Instituições de I&D + Universidades
3000 investigadores em Saúde
1800 PhDs
Farmacêutica & Biotecnologia
1100 M€ de volume de negócios
4000 recursos humanos
120 PhDs
www.healthportugal.com

Hospitais
8000 médicos
9000 camas
Dispositivos Médicos & Serviços
400 M€ de volume de negócios
2500 recursos humanos
20 PhDs
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Notícias e eventos
Teve lugar a 4 de Abril de 2008, na Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte
(CCDR-N) a cerimónia de constituição do “Health
Cluster Portugal” – Associação do Pólo de
Competitividade da Saúde. Estiveram presentes as
mais de meia centena de entidades associadas
fundadoras, entre empresas, instituições do sistema
científico e tecnológico e organizações públicas,
assim como uma representação do Governo
português. Este acontecimento surge como
resultado da continuada aposta estratégica na
criação de um “cluster” económico e interinstitucional nos domínios da Saúde, com base no
significativo potencial científico, tecnológico e
empresarial do país.

HCP recebido pelo Sr. Ministro da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior
No passado dia 15 de Abril, o Sr. Ministro da
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior recebeu a
Direcção do Health Cluster Portugal, que lhe
apresentou os objectivos e o programa de acção
do Pólo de Competitividade da Saúde.
Visita do Rei da Noruega, Harald V, ao
IPATIMUP
O Health Cluster Portugal, enquanto exemplo e
instrumento da Inovação em Portugal, foi um dos
temas da sessão que teve lugar no IPATIMUP, no
passado dia 29 de Maio, por ocasião da visita do Rei
da Noruega, Harald V, àquele Instituto.

HCP participa na Iniciativa Tecnológica
Conjunta “Innovative Medicines Initiative”
A Iniciativa Tecnológica Conjunta “Innovative
Medicines Initiative” (IMI) tem por objectivo
transformar a Europa no líder mundial da
investigação farmacêutica, numa lógica de benefício
para os doentes, a sociedade e a economia, através
da resolução dos entraves que limitam o actual
processo de desenvolvimento de novos
medicamentos. Neste sentido, a APIFARMA, o
INFARMED e o Health Cluster Portugal, decidiram
trabalhar em conjunto com o Gabinete de
Promoção do 7º Programa-Quadro de I&DT (GPPQ),

www.healthportugal.com

com o intuito de arrancar com a Plataforma atrás
referida, por forma a majorar a participação
portuguesa nesta Iniciativa Tecnológica Conjunta e
nas oportunidades por esta apresentadas.

HCP participa no Workshop on Medical
Devices / Semana da Biotecnologia
Promovida pelo IAPMEI, Universidade do Minho,
MIT Portugal, APBIO, AESBUC, Europe Unlimited e
INOV Capital, decorreu, entre 26 e 31 de Maio de
2008, no Campus de Gualtar da Universidade do
Minho, a Semana da Biotecnologia. O HCP
colaborou com a organização do evento,
nomeadamente no Workshop on Medical Devices.
Neste workshop, que juntou diversos especialistas
nacionais e estrangeiros, foram abordados vários
temas relacionados com o sector dos dispositivos
médicos. Em paralelo com as sessões, decorreu uma
mostra em que marcaram presença diversas
entidades da cadeia de valor dos dispositivos
médicos/ saúde. Entre elas, estiveram alguns
associados do HCP, nomeadamente, o Citeve, a
Medmat Innovation, a Neutroplast e a Orthos XXI.

Primeira Assembleia-Geral do HCP
Teve lugar no passado dia 26 de Junho, no auditório
do IPATIMUP, no Porto, a primeira Assembleia-Geral
do Health Cluster Portugal. Como principais pontos
da agenda estiveram a aprovação do plano de
actividades 2008/2010 e a preparação da
candidatura ao QREN, para reconhecimento do
estatuto de "Pólo de Competitividade e Tecnologia"
no âmbito das Estratégias de Eficiência Colectiva.
À Assembleia-Geral seguiu-se uma conferência de
imprensa, em que participaram Luís Portela, Manuel
Sobrinho Simões, Per Belfrage e Joaquim Cunha,
respectivamente Presidente, Vice-Presidentes e
Director Executivo do Health Cluster Portugal.

Foto: Sara Otto Coelho / JPN

Cerimónia de constituição do Health Cluster
Portugal
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Reunião com o Sr. Secretário de Estado
Adjunto da Indústria e da Inovação

HCP submete candidatura a Pólo de
Competitividade e Tecnologia

No passado dia 10 de Julho, no âmbito das
Estratégias de Eficiência Colectiva, a Direcção do
Health Cluster Portugal reuniu com o Sr. Secretário
de Estado Adjunto da Indústria e da Inovação, tendo
em vista a candidatura a Pólo de Competitividade.
Na reunião participaram também representantes do
IAPMEI e da equipa de gestão do QREN.

O Health Cluster Portugal submeteu, no passado dia
14 de Outubro, a sua candidatura ao 1.º “Concurso
para o Reconhecimento de Pólos de
Competitividade e Tecnologia”, no âmbito do
enquadramento das Estratégias de Eficiência
Colectiva do QREN.

HCP recebido pela Sra. Ministra da Saúde
No passado dia 23 de Julho, a Sra. Ministra da Saúde
recebeu a Direcção do Health Cluster Portugal, que
lhe apresentou os objectivos e o programa de acção
do Pólo de Competitividade da Saúde.

Reunião com o Sr. Secretário de Estado
Adjunto da Indústria e da Inovação
A Direcção do Health Cluster Portugal foi
novamente recebida pelo Sr. Secretário de Estado
Adjunto da Indústria e da Inovação, no passado dia
12 de Setembro, tendo como objectivo consolidar
informação relativamente ao processo de
reconhecimento enquanto Pólo de Competitividade.
A exemplo da reunião anterior, participaram
também representantes do IAPMEI e da equipa de
gestão do QREN.

Novas adesões ao HCP
Aderiram recentemente ao HCP doze entidades,
nomeadamente:
• Caixa Geral de Depósitos, S.A.;
• CeNTI - Centro de Nanotecnologia e Materiais
Técnicos, Funcionais e Inteligentes;
• Centro Fraunhofer Portugal – AICOS (Assistive
Information and Communication Solutions);
• Coimbra Inovação Parque – Parque de Inovação
em Ciência, Tecnologia, Saúde, S.A.;
• COIMBRAVITA – Agência de Desenvolvimento
Regional, S.A.;
• Corrida Consulting;
• Emílio de Azevedo Campos, S.A.;
• Hospital Central de Faro;
• Laborial - Soluções para Laboratório, S.A.;
• MEDLOG - Investimentos e Participações, SGPS,
S.A.;
• Pulsoft, Lda.;
• Universidade de Aveiro.

HCP presente na Health Innovation Fair, inserida
na 2008 EUPHA Conference
O Health Cluster Portugal esteve presente na Health
Innovation Fair / Innovation Village, que decorreu
entre os dias 5 e 8 de Novembro do corrente ano,
em paralelo com a Conferência da Associação
Europeia de Saúde Pública . Por amável convite da
organização, o HCP foi objecto de apresentação na
sessão de abertura da Innovation Village. O evento,
que teve lugar no Centro de Congressos de Lisboa,
registou uma grande afluência de
participantes/visitantes oriundos de diversos países.
FP7: divulgação
Em colaboração com o Gabinete de Promoção do 7º
Programa-Quadro de I&DT (GPPQ), o HCP
disponibiliza no seu website informação respeitante
às calls sob o Tema “Saúde”.
InterCluster 2008
O HCP esteve presente na edição de 2008 do
InterCluster (www.intercluster.eu) tendo efectuado
uma breve apresentação na sessão “3 minutes, 3
slides”.
Disponível logótipo de Associado
As entidades que integram o HCP têm ao seu dispor
o logótipo “Associado do Health Cluster Portugal”

Próximos eventos
12 de Dezembro | Assembleia-Geral do Health
Cluster Portugal.
Mais notícias e eventos: www.healthportugal.com

Rua Rainha D. Estefânia, 251
4150-304 Porto
PORTUGAL
Tel: (+351) 226 074 205
www.healthportugal.com

