Esta newsletter cobre o primeiro semestre de 2017 onde,
em finais de março, teve lugar uma passagem de
testemunho na direção do HCP.
As minhas primeiras palavras são para sublinhar o bom
trabalho que, sob a liderança de Luís Portela, a anterior
direção levou a cabo, ao longo de três mandatos
consecutivos. Nesses primeiros nove anos da vida do HCP
foi possível lançar, desenvolver e consolidar esta ideia
ímpar de unir a cadeia de valor de saúde em torno de uma
missão e objetivos comuns, assentes numa visão muito forte
e galvanizadora – transformar Portugal num player competitivo na investigação, desenvolvimento, fabrico e comercialização de produtos e serviços associados à Saúde. Fruto
deste trabalho, o HCP viu recentemente ser aprovada, no
âmbito do processo de “Reconhecimento dos Clusters de
Competitividade”, a sua candidatura ao reconhecimento
enquanto cluster de competitividade consolidado.
Muito foi feito na Saúde em Portugal nos últimos 9 anos e há
um conjunto de indicadores que mostram bem a importância
deste setor: as publicações em ciências médicas e da saúde
ocupam o primeiro lugar no ranking nacional, representando
cerca de 29% de toda a produção científica do nosso país; a
esperança de vida à nascença ou a taxa de mortalidade
infantil são melhores do que a média da Europa a 28; e as
exportações em saúde atingiram em 2016 o máximo
histórico de 1.411 milhões de euros.
É um caminho que merece continuidade e a nova direção a
isso se compromete. Fá-lo-á, no entanto, procurando
melhorar continuamente processos, desempenhos e,
sobretudo, resultados. Numa iniciativa ambiciosa como é o
HCP, isto implica um esforço permanente de autoavaliação,
de monitorização dos sinais da envolvente e, sempre que
possível, de antecipação de dinâmicas e tendências. Implica
ainda a boa utilização desta informação no ajuste,
redimensionamento e, por vezes, alteração de objetivos e
opções estratégicas.

Há assim uma dinâmica de curto e outra de mais longo
prazo. Quanto à segunda, não será este o momento
adequado para sobre ela refletirmos. Quanto à primeira,
continuarão a merecer a devida atenção: a dinamização dos
subclusters e de projetos estruturantes; a promoção de uma
maior e melhor participação nas redes europeias, no
Horizonte 2020 e no Portugal 2020; e, numa lógica de
desenvolvimento de negócio, a valorização e internacionalização do conhecimento, dos serviços de I&D e dos
produtos do setor nacional da Saúde.
Estas opções têm tradução em apostas e projetos
estruturantes em curso em diversos domínios: i) investigação clínica e de translação; ii) inovação aberta e valorização
do conhecimento; iii) eHealth e interoperabilidade entre
sistemas de informação e tecnologias médicas; iv) procurement; v) big data e real world data; vi) avaliação de tecnologias de saúde e value based healthcare; vii) turismo médico.
Uma última palavra para a internacionalização, onde tem
papel de relevo a boa articulação entre as dimensões reputacional e promocional, tendo em vista ganhos de reconhecimento do nosso país no mercado global. Este será porventura um dos grandes desafios que coletivamente temos pela
frente e que, para ser ganho, necessita da colaboração de
todos, desde as empresas às universidades, passando
pelos hospitais e pelas agências e poderes públicos.
Se tivermos que escolher um grande objetivo pois que seja
este, o de continuar a trabalhar para construir a imagem e a
marca de um país “amigo” da Saúde, sustentada na
qualidade e competitividade dos nossos produtos e serviços,
e na atratividade enquanto destino para investir, para
realizar I&D e ensaios clínicos, e para o turismo de saúde.
Dito de um outro modo, assumir a Saúde enquanto motor do
desenvolvimento social e económico.
Salvador de Mello
Presidente da Direção

www.healthportugal.com | www.healthportugal-directory.com | www.scienceportugal.com

Newsletter 18 | jun. 2017

Editorial

Número de ensaios clínicos em Portugal com
evolução positiva em 2016

HCP participou na “Conferência ICHOM – Medição
dos cuidados de saúde baseada em valor”

Segundo dados do Infarmed, em 2016 foram submetidos
em Portugal 142 pedidos de autorização de ensaios clínicos, representando um acréscimo de 3,6% face a 2015.
Destes, 132 referem-se a ensaios comerciais e os
restantes 10 a ensaios não-comerciais.
O aumento no número de pedidos verificou-se para
ensaios de fases I (26 pedidos, mais 11 do que em 2015)
e II (26 pedidos, mais 2 do que em 2015). Foram ainda
registados 82 pedidos de fase III (menos 8 do que em
2015), e 8 de fase IV (o mesmo número que em 2015).
Destacaram-se as áreas dos antineoplásicos e imunomoduladores (58 pedidos), sistema cardiovascular (16),
sistema nervoso central (14), anti-infeciosos (13), e
gastrointestinal e metabólico (11).
De referir ainda a existência de 5 pedidos respeitantes a
medicamentos de terapia avançada (sendo que em 2015
nenhum tinha sido efetuado).
O tempo médio de decisão cifrou-se nos 36 dias de
calendário (25 dias úteis).

Teve lugar nos dias 10 e 11 de fevereiro de 2017, em
Lisboa, a “Conferência ICHOM em Portugal – Medição dos
cuidados de saúde baseada em valor”, uma iniciativa
conjunta da Nova School of Business and Economics, da
Nova Medical School e do Centro Hospitalar de Lisboa
Central.
O Diretor Executivo do HCP, Joaquim Cunha, participou
nos trabalhos, moderando a mesa-redonda “Financiamento hospitalar e prestação de cuidados de saúde”.

Embaixador da Alemanha em Portugal visitou
associados do HCP
A 24 e 25 de janeiro de 2017, o Embaixador da Alemanha
em Portugal, Christof Weil, efetuou um conjunto de visitas
a entidades associadas do HCP.
O HCP associou-se a esta iniciativa, colaborando na
organização e acompanhando as visitas.
HCP participou na Conferência “O Setor da Saúde:
entre um direito e a oportunidade de competitividade”
Realizou-se a 31 de janeiro de 2017, em Lisboa, a
Conferência “O Setor da Saúde: entre um direito e a
oportunidade de competitividade”, organizada pelo
semanário Vida Económica.
O Diretor Executivo do HCP, Joaquim Cunha, foi um dos
oradores, com uma apresentação intitulada “Os desafios e
oportunidades do mercado da saúde”.
HCP presente no “Open Day da Pós-Graduação em
Gestão e Direção de Unidades de Saúde”
Decorreu no dia 8 de fevereiro de 2017, no Porto, o “Open
Day da Pós-Graduação em Gestão e Direção de Unidades
de Saúde”, da Porto Executive Academy.
O HCP participou na iniciativa, representado pelo seu
Diretor Executivo, Joaquim Cunha, que integrou o painel
de uma mesa-redonda subordinada ao tema “Desafios na
Gestão de Unidades de Saúde”.

HCP reconhecido como cluster de competitividade
consolidado
No âmbito do processo de “Reconhecimento dos Clusters
de Competitividade”, o HCP viu ser aprovada a sua
candidatura ao reconhecimento enquanto cluster de
competitividade consolidado.
A decisão consta em despacho conjunto dos Ministros do
Planeamento e das Infraestruturas, da Saúde e da
Economia, sendo o reconhecimento válido pelo período de
seis anos.
HCP presente na “ITB Berlin”
Realizou-se de 8 a 12 de março de 2017, em Berlim, a
“ITB Berlin”.
O HCP, representado pelo seu Diretor Executivo, esteve
presente no “Medical Tourism Presentation Corner”, com a
apresentação “Medical Tourism in Portugal”.
HCP participou no “Fórum Nacional SNS”
Decorreu no dia 13 de março de 2017, em Santo Tirso, o
“Fórum Nacional SNS”.
O Diretor Executivo do HCP, Joaquim Cunha, participou
nos trabalhos, com uma apresentação do projeto “MT
Portugal”.
HCP realizou nova edição dos “Encontros com a
Inovação em Saúde” e “Mercado de Inovação Aberta
em Saúde”
O HCP realizou, no dia 29 de março de 2017, no I3S,
Porto, mais uma edição dos “Encontros com a Inovação
em Saúde”, subordinada ao tema “Improving health and
wealth through innovation”.
A sessão de abertura contou com intervenções de Luís
Portela, Presidente do HCP, José Carlos Caldeira,
Presidente da ANI, e João Vasconcelos, Secretário de
Estado da Indústria.
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Os trabalhos prosseguiram com a mesa-redonda “Taking
innovation out of the lab: How can open innovation and
open science help to boost translational and clinical
research?”, sob moderação de José Antunes, Diretor
Médico e Regulamentar da Janssen, e com a participação
de Ana Barbas, Membro do Departamento Médico da
Bayer Portugal e Responsável pelo Laboratório Satélite da
Bayer no iBET, Ana Sanchez, Membro do Conselho
Diretivo da FCT, e Sérgio Simões, Vice-Presidente da
Bluepharma e Professor da Universidade de Coimbra.

Seguiu-se uma pausa para networking e visita ao
“Mercado de Inovação Aberta em Saúde”.
Os trabalhos foram retomados com a mesa-redonda
“Bringing innovation to market: Can technology
procurement and assessment become more innovationfriendly?”. A moderação esteve a cargo de Artur Trindade
Mimoso, Vogal do Conselho de Administração da SPMS, e
integraram o painel Cláudia Furtado, Diretora da Direção

Foto: HCP

Após o período de almoço teve lugar a última mesaredonda do programa, intitulada “Delivering innovation to
users: How to take the most from digital innovation, big
data and real world data to improve health and care?”. A
moderação coube a Maria Helena Monteiro, Membro do
Grupo Permanente da Saúde da APDSI, e participaram na
discussão Filipa Fixe, Diretora de Healthcare da Glintt,
José Pedro Almeida, Diretor de Analytics & Data Science
do Centro Hospitalar de São João, Pedro Batista, do
Departamento de Sistemas de Informação da SPMS, e
Vítor Tedim Cruz, CEO da Neuroinova, Membro da
Direção da SPAVC e Neurologista da ULSM.

Foto: HCP

Foto: HCP
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A primeira apresentação, intitulada “Improving health and
wealth through innovation”, esteve a cargo de Luís Portela.
Seguiu-se a apresentação “Enterprise Europe Network:
fostering cooperation between potential partners in the
medical sector”, que coube a Juan J. Carmona Schneider,
Responsável do Healthcare Sector Group da Enterprise
Europe Network, e Bibiana Dantas, Gestora de Projetos
de Inovação e Empreendedorismo da ANI e Coordenadora
da Enterprise Europe Network em Portugal.

de Avaliação das Tecnologias de Saúde do Infarmed, João
Gonçalves, Secretário-Geral da APORMED, Maria da
Conceição Portela, Investigadora do Instituto de Ciências
da Saúde da Universidade Católica Portuguesa, e Rogério
Gaspar, Professor do iMed.ULisboa – Instituto de
Investigação do Medicamento / Faculdade de Farmácia da
Universidade de Lisboa.

Ao longo de todo o dia, e em paralelo com o Encontro,
teve lugar o “Mercado de Inovação Aberta em Saúde”.
Tratou-se de uma organização conjunta de HCP (no
âmbito da TRIS-HCP), ANI – Agência Nacional de
Inovação, Enterprise Europe Network, U.Norte Inova,
Projeto Helium e I3S, cujos principais objetivos passaram
por dar a conhecer o que se faz de melhor em Portugal em
I&D e Inovação em Saúde, e por fomentar o encontro
entre potenciais parceiros científicos, clínicos, tecnológicos
e empresariais.
Na área denominada “Showcase SciPort Live” foi dada a
conhecer a oferta de tecnologias, projetos e serviços de
I&D de institutos, universidades, hospitais, centros
académicos clínicos e CROs que integram o HCP e a
TRIS-HCP, designadamente: 2CA-Braga, AIBILI,
Blueclinical, CHCB, CHLC, CNC, Eurotrials, FFCUL,
FMUP, I3S, INEGI e U.Norte Inova.
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Numa segunda área, designada “Open Innovation Spot Como colaborar com…”, empresas globais associadas do
HCP deram a conhecer os seus programas de inovação
aberta e as oportunidades que representam para
Academia, PME e startups. Marcaram presença: Bayer,
Janssen, Medtronic e Novartis.
Numa outra área, denominada “Meet the Startups”, foram
dadas a conhecer as tecnologias e produtos inovadores
desenvolvidos por startups e pequenas empresas
associadas do HCP. Registaram-se as presenças de:
BMD, HeartGenetics, HLTSYS, ihcare, IS4H e VirtualCare.
O Mercado incluiu ainda o “Espaço ANI–EEN”, que
acolheu o “Portugal - Europe Healthcare Innovation
Matchmaking Event”. Este espaço, dinamizado pela ANI e
pela EEN, mobilizou mais de 150 participantes, oriundos
de 13 países, em centenas de reuniões one-to-one.
Ao longo do dia, mais de 300 pessoas assistiram e
participaram nos “Encontros com a Inovação em Saúde” e
no “Mercado de Inovação Aberta em Saúde”.

A convite da SPMS, o HCP dinamizou uma das mesasredondas do evento, intitulada “From knowledge to market
(and to users): como criar valor em Saúde com base na
inovação digital”.
A moderação esteve a cargo do Diretor de Estudos e
Planeamento do HCP, Luís Soares, e integraram o painel
João Filipe Raposo, Diretor Clínico da APDP e Professor
da Nova Medical School, Miguel Sales Dias, Professor do
ISCTE-IUL e CEO da BIX CITIZEN, Ricardo Correia,
Professor da FMUP e cofundador da HLTSYS, da IS4H e
da VirtualCare, e Vítor Hugo Pereira, Professor e
Investigador da Escola de Medicina da Universidade do
Minho e Especialista de Cardiologia no Hospital Santa
Maria Maior.
Em debate estiveram quatro grandes tópicos: Colaborar
para inovar; Investir para competir; Democratizar para
cuidar; Promover para internacionalizar.
HCP presente em reunião com peritos da
Organização Mundial de Saúde e do Observatório
Europeu dos Sistemas e Políticas de Saúde
Realizou-se no dia 12 de abril de 2017, em Lisboa, uma
reunião de trabalho promovida pelo Ministério da Saúde,
com a participação de peritos da Organização Mundial da
Saúde e do Observatório Europeu dos Sistemas e
Políticas de Saúde. Em discussão esteve a evolução do
setor da saúde em Portugal nos últimos anos.
O HCP esteve presente na reunião, representado pelo seu
Diretor Executivo, Joaquim Cunha.

Fotos: HCP

HCP participou nas “Jornadas Pedagógicas da
FFULisboa”

HCP realizou Assembleia Geral de Associados e
elegeu Órgãos Sociais para 2017-2020
Teve lugar no dia 29 de março de 2017, no Porto, uma
Assembleia Geral Ordinária do HCP.
A Assembleia incluiu, entre outros pontos, a apreciação e
votação do Relatório de Gestão e Contas referente ao
exercício de 2016, o qual mereceu a aprovação dos
Associados.
Da Assembleia constou também a eleição dos Órgãos
Sociais do HCP para o triénio 2017-2020 (ver composição
em http://healthportugal.com/Quem%20somos/Orgaos-sociais).
HCP colaborou na “Portugal eHealth Summit 2017”
Teve lugar entre os dias 4 e 6 de abril de 2017, em Lisboa,
a “Portugal eHealth Summit 2017”.

Decorreram a 4 e 5 de maio de 2017 as “Jornadas
Pedagógicas da Faculdade de Farmácia da Universidade
de Lisboa”, sob o mote “Uma visão no futuro a 2027”.
O Diretor de Estudos e Planeamento do HCP, Luís
Soares, foi um dos oradores do evento, com uma
apresentação intitulada “Technological innovation in
Health: making technology work for society and for
people”.
HCP colaborou com o curso de Medicina da UBI
O HCP, representado pelo seu Diretor de Estudos e
Planeamento, Luís Soares, colaborou nas atividades do
Mestrado Integrado em Medicina da Faculdade de
Ciências da Saúde da Universidade da Beira Interior.
Mais concretamente, no âmbito do Bloco de Introdução à
Investigação (3.º ano), o HCP efetuou uma palestra
dedicada ao tema “Oportunidades e instrumentos de apoio
para a I&D em Saúde”.
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O HCP colaborou nas atividades do “Programa de
Formação em Investigação do Centro Hospitalar Lisboa
Norte” (CHLN), a convite da Direção do Internato Médico e
do Centro de Formação desta instituição.
O Diretor de Estudos e Planeamento do HCP, Luís
Soares, efetuou uma palestra dedicada a “Oportunidades
e instrumentos de apoio para a I&D em Saúde”.
HCP participou na “EXPOBIOTEC 2017”
Organizada pelo Departamento de Engenharia Biológica e
pelo Centro de Engenharia Biológica da Universidade do
Minho e pela Ordem dos Engenheiros, decorreu a 23 e 24
de maio de 2017, em Braga, a “EXPOBIOTEC 2017”.
O HCP participou no evento, representado pelo seu
Diretor de Estudos e Planeamento, Luís Soares, com uma
apresentação intitulada “Health Cluster Portugal: from
knowledge to market”.
HCP integra projeto de cooperação transfronteiriça
“CÓDIGOMÁIS”

Foto: HCP

Foi recentemente aprovado, no âmbito do Programa
Interreg V-A Espanha - Portugal 2014-2020 (POCTEP), o
projeto “CÓDIGOMÁIS”, cujo consórcio o HCP integra.
O objetivo geral do projeto consiste na criação de um
Ecossistema Transfronteiriço de Inovação, no âmbito da
Saúde, na Área de Cooperação Galiza - Norte de
Portugal, de forma a impulsionar a cooperação segundo
um modelo de “hélice quádrupla” e a valorização orientada
ao mercado dos resultados da investigação.
O projeto é coordenado pela Axencia Galega para a
Xestion do Coñecemento en Saude (ACIS) – Consellería
de Sanidade da Xunta de Galicia, e conta também com a
participação, para além do HCP, de INL, 2CA-Braga,
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto,
Universidad de Santiago de Compostela, Universidad de
Vigo, Cluster de Saúde de Galicia e Cluster Tecnolóxico
Empresarial das Ciencias da Vida (BIOGA).
A reunião de kick-off do projeto realizou-se no dia 2 de
junho de 2017, em Vigo, tendo o HCP sido representado
pelo seu Diretor de Estratégia, Luís Soares.

HCP presente na “Future Healthcare Week 2017”
Realizou-se a 6 e 7 de junho de 2017, em Amesterdão, a
“Future Healthcare Week 2017”.
O Diretor Executivo do HCP, Joaquim Cunha, foi um dos
oradores, com uma apresentação intitulada “Portugal: the
right place to invest and build partnerships in Health”.
HCP colaborou no “Curso Pós-Graduado de
Atualização em Ensaios Clínicos” do IMPSP-FMUL
O HCP colaborou recentemente nas atividades do “IX
Curso Pós-Graduado de Atualização em Ensaios
Clínicos”, uma iniciativa da Unidade de Epidemiologia do
Instituto de Medicina Preventiva e Saúde Pública da
Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa.
O HCP foi representado pelo seu Diretor de Estratégia,
Luís Soares, com uma palestra dedicada ao tema “Health
Innovation – R&D pipeline”.
HCP organiza ciclo de workshops de sensibilização
e informação “Medical Tourism in Portugal”
No âmbito do projeto “Medical Tourism in Portugal –
Health, Wellness and Tourism in Portugal”, o HCP está a
organizar um ciclo de workshops de sensibilização e
informação, percorrendo diversas cidades do país.
A primeira edição decorreu em Coimbra, no CHUC, no dia
22 de junho de 2017. A abertura esteve a cargo de
Fernando Regateiro, Presidente do CHUC, José Miguel
Boquinhas, Coordenador Nacional para projetos inovadores em Saúde, Salvador de Mello, Presidente do HCP, e
José Tereso, Presidente da ARS-Centro.

Foto: HCP

HCP colaborou no “Programa de Formação em
Investigação do CHLN”

Seguiu-se a intervenção do Diretor Executivo do HCP,
Joaquim Cunha, com a apresentação do Plano de Ação
para o Turismo de Saúde – Projeto MT Portugal.
Após uma pausa, seguiu-se a mesa-redonda “Desafios e
oportunidades do Turismo Médico no Centro”, com
moderação de Joaquim Cunha, e com um painel composto
por Alexandra Rodrigues, Diretora de Serviços de
Desenvolvimento Regional da CCDR-C, Fernando
Regateiro, Presidente do CHUC, Gonçalo Rebelo de
Almeida, Administrador da Vila Galé, José Alexandre
Cunha, Presidente da Idealmed, e Óscar Gaspar,
Presidente da APHP.
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HCP colabora com a FCT na elaboração de
“Agendas de Investigação & Inovação”

A mesa-redonda incluiu ainda um período de debate com
a audiência.
Marcaram presença no workshop mais de 80
participantes.
HCP presente no Encontro “+ Saúde na Economia |
+ Economia na Saúde”
Numa iniciativa conjunta dos Ministérios da Saúde, da
Economia e dos Negócios Estrangeiros, realizou-se no dia
26 de junho de 2017, em Lisboa, o Encontro “+ Saúde na
Economia | + Economia na Saúde”.
O HCP este presente, representado pelo seu Diretor
Executivo, Joaquim Cunha.
HCP participou no Seminário “Políticas para
promoção de ensaios clínicos em Portugal”
Organizado pela Unidade de Epidemiologia do Instituto de
Medicina Preventiva e Saúde Pública da Faculdade de
Medicina da Universidade de Lisboa, teve lugar a 26 de
junho de 2017, em Lisboa, o seminário “Políticas para
promoção de ensaios clínicos em Portugal”.
O Diretor Executivo do HCP, Joaquim Cunha, foi um dos
oradores do evento.
HCP participa no “Health Parliament Portugal”
Numa parceria entre Janssen, Expresso, Microsoft e
Universidade Nova de Lisboa, tem vindo a ser dinamizada
a
iniciativa
“Health
Parliament
Portugal”
(www.healthparliament.pt), com o objetivo de discutir
políticas e temas estruturantes relacionados com o setor
da Saúde.
O HCP tem vindo a colaborar nesta iniciativa desde o início,
sendo o seu Diretor Executivo, Joaquim Cunha, membro do
Conselho Consultivo, para além de mentor da Comissão de
Economia do Conhecimento.

A Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) está a
dinamizar, através de uma abordagem bottom-up
envolvendo a comunidade científica e tecnológica
nacional, a elaboração de “Agendas de Investigação &
Inovação”, em 14 áreas temáticas distintas, com as quais
se pretende “inspirar, no longo prazo (até 2030), os
processos de decisão de diferentes atores nacionais,
nomeadamente ao nível do envolvimento internacional,
suscetíveis de contribuir para o desenvolvimento científico
e tecnológico das diversas áreas tecnológicas”.
O HCP tem vindo a colaborar neste processo desde o início,
representado pelo seu Diretor de Estratégia, Luís Soares,
que é um dos coordenadores da “Agenda de Investigação &
Inovação sobre Saúde, Investigação Clínica e de
Translação”, e que acompanha também os trabalhos da
“Agenda de Investigação & Inovação sobre Indústria e
Manufatura”.
Novas adesões ao HCP
No primeiro semestre de 2017 aderiram ao HCP as
seguintes entidades:
 APHP – Associação Portuguesa de
Hospitalização Privada
(http://www.aphp-pt.org/)

 APIFARMA – Associação Portuguesa
da Indústria Farmacêutica
(http://www.apifarma.pt/)

 Centi-Support – Máquinas e
Equipamentos para a Indústria, Lda
(http://www.centi-support.com/)

 DECSIS, Sistemas de Informação, SA
(https://www.decsis.eu/)

 IS4H – Interactive Systems for
Healthcare, Lda (https://is4health.com/)
 Oehoe Data Science BVBA
(http://www.oehoedatascience.com/)

 VirtualCare, Lda
(http://virtualcare.pt/)

Conheça todos os Associados do HCP e saiba porquê e
como aderir em www.healthportugal-directory.com.
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