Os tempos que estamos a viver convocam-nos para
novos desafios e interpelam-nos para a mudança.
Torna-se necessário fazer mais e melhor, com
menos. Acreditamos que é possível, mas só com
mudança. De comportamentos, de paradigmas, de
atitude. Em alguns casos profunda e muitas vezes
puxando-nos para fora da zona de conforto.
Temos ainda como certo que sem inovação a
mudança de pouco servirá, porque não será
acompanhada de um aumento da geração de valor.
No setor alargado da Saúde, temos como certas
mudanças no lado da despesa. Serão
imprescindíveis racionalidade e bom senso em
doses generosas. Será necessário que os melhores
e mais bem preparados sejam chamados e
respondam afirmativamente.
Mas no lado da receita também urgem as
mudanças. O sucesso destas é garante de
equilíbrios e contribuição relevante para o
necessário desenvolvimento económico e social.
A implantação bem sucedida de uma cultura de
empreendedorismo neste setor (e também
noutros, naturalmente) é elemento estruturante.
Será necessária a vontade de uns e a adesão de
outros. Será necessário que constrangimentos há
muito diagnosticados e identificados possam,
definitivamente, ser erradicados. Será necessário

vencer barreiras culturais muito enraizadas.
Empreendedorismo, no mais amplo e alargado
sentido. Na criação de muitas e inovadoras
empresas, de base tecnológica, promovidas por
jovens, cada vez mais e melhor qualificados.
Também na transformação de empresas já
existentes, levando-as para patamares mais
atrativos e também mais exigentes, onde a
internacionalização deverá ter cada vez maior
peso. Empreendedorismo gerador de riqueza e de
bem-estar.
Existe bom e consolidado conhecimento em Saúde
nas Universidades e, cada vez mais, nas empresas,
que temos que aprender a valorizar melhor. Neste
processo, empreendedorismo, internacionalização,
proteção
da
propriedade
intelectual
e
transferência de tecnologia, são apostas chave.
No entanto, a grande mudança que temos que
operar, a qual fará a diferença, a qual nos permitirá
superar os desafios que temos pela frente, é a de
atitude.
Atitude na cooperação e na coopetição. Atitude na
visão, na perseverança e no rigor. Atitude no
querer.
Luís Portela
Presidente da Direção
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Notícias & Eventos
HCP participou no “1.º Encontro de Centros de
I&D da U.Porto”

Universidades Portuguesas, cuja apresentação
versou sobre o tema “Investigação em Biomedicina
em Portugal: situação atual e desafios futuros”.

HCP promoveu workshop “Investigação de
translação e transferência de tecnologia na área da
Saúde: do conhecimento ao mercado” e “Health
Innovation & Technology Transfer Showcase”

Seguiu-se Ana Filipa Bernardo, Coordenadora de
I&D da Eurotrials, com a apresentação “A
investigação de translação e a sua importância para
a transformação do conhecimento científico em
novos produtos e serviços”.
De seguida, foi feita a apresentação do Projeto
Âncora do HCP “Do IT – Desenvolvimento e
Operacionalização da Investigação de Translação”,
que esteve a cargo de Nuno Sousa, do ICVS –
UMinho, enquanto representante do consórcio.
O programa continuou com uma sessão de debate e
partilha de experiências, moderada por Nuno Sousa,
e que contou com a participação de João Bernardes
(Diretor do Centro de Simulação Biomédica da
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto),
José Rivas Rey (Diretor Geral do INL – Laboratório
Ibérico Internacional de Nanotecnologia), Miguel
Castelo-Branco Sousa (Presidente da Faculdade de
Ciências da Saúde da Universidade da Beira
Interior), Pedro Monteiro (Diretor da Unidade de
I&D dos Hospitais da Universidade de Coimbra), Rui
L. Reis (Diretor do Laboratório Associado ICVS/3B’s)
e Rui Moreira (Coordenador do Instituto de
Investigação do Medicamento e das Ciências
Farmacêuticas, da Faculdade de Farmácia da
Universidade de Lisboa).

A manhã foi inteiramente dedicada ao tema “A
investigação de translação na cadeia de valor
nacional da Saúde”. A primeira intervenção coube a
António Rendas, Reitor da Universidade Nova de
Lisboa e Presidente do Conselho de Reitores das
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O HCP, em colaboração com o Instituto de
Investigação em Ciências da Vida e da Saúde (ICVS) /
Universidade do Minho e o Hospital de Braga,
promoveu, no dia 27 de setembro de 2011, em
Braga, um workshop subordinado ao tema
“Investigação de translação e transferência de
tecnologia na área da Saúde: do conhecimento ao
mercado”.
A iniciativa, que envolveu cerca de 200
participantes, incluiu, na sessão de abertura, as
intervenções de António Cunha, Reitor da
Universidade do Minho, e de Luís Portela,
Presidente do HCP, ao que se seguiu a intervenção
de Leonor Parreira, Secretária de Estado da Ciência.

Foto: HCP

Teve lugar nos dias 23 e 24 de setembro de 2011,
em Oliveira de Azeméis, o “1.º Encontro de Centros
de I&D da U.Porto”, uma iniciativa que juntou os
diretores destes centros e representantes de
diversas organizações externas.
O HCP participou nesta iniciativa, representado pelo
seu Diretor Executivo, Joaquim Cunha, integrando o
Grupo “Saúde” da sessão “O alinhamento da I&D da
U.Porto nas áreas estratégicas nacionais”.
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Seguiu-se um período de debate e partilha de
experiências, sob moderação de Telmo Vilela, Vogal
do Conselho Diretivo do INPI – Instituto Nacional da
Propriedade Industrial e Membro do Conselho de
Supervisão da Academia da Organização Europeia
de Patentes. Integraram o painel de discussão
Cecília Martinho (Diretora da AIBILI – Associação
para Investigação Biomédica e Inovação em Luz e
Imagem), Christian Portscheller (Diretor de
Marketing NOTES & Associated Procedures da Karl
Storz), Paula Martins de Jesus (Diretora Médica da
Amgen Portugal e Membro do Grupo de Trabalho
de Investigação Clínica da APIFARMA), Pedro
Cardoso (Diretor de Soluções Integradas da Emílio
de Azevedo Campos), Purificação Tavares
(Presidente e Diretora Clínica do CGC Genetics) e
Teresa Alves (Diretora do IBET e CEO da GenIbet).

Foto: HCP

Em paralelo com o workshop, e ao longo de todo o
dia, teve lugar a mostra “Health Innovation &
Technology Transfer Showcase”, um ponto de
encontro entre Universidades, Instituições de I&D,
Gabinetes de Transferência de Tecnologia, Hospitais
e Empresas, destinado a potenciar a transferência
de conhecimento e de tecnologias e a criação de
novas oportunidades de negócio, assim como a
promover o reconhecimento e divulgar os bons
exemplos de inovação no seio da cadeia de valor
nacional da Saúde. Integraram a mostra cerca de 30
entidades,
maioritariamente
Universidades,
Instituições de I&D, PME e start-ups associadas do
HCP, que apresentaram um total de mais de 100
projetos e tecnologias relacionadas com Saúde.

Foto: HCP
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A tarde foi dedicada ao tema “Boas práticas de
transferência de tecnologia”, cabendo a primeira
intervenção a Maria Tavares, Diretora do Gabinete
de Transferência de Tecnologia da FISEVI –
Fundación Pública Andaluza para la Gestión de la
Investigación en Salud de Sevilla e Membro do
Professional Development Committee da ASTP –
Association of European Science and Technology
Transfer Professionals, com uma apresentação
sobre “A transferência de tecnologia/conhecimento
na cadeia de valor da Saúde”.

HCP participou no “IV Encontro Holon”
Decorreu nos dias 8 e 9 de outubro de 2011, em
Tomar, o “IV Encontro Holon”, organizado pelo
Grupo Holon.
No âmbito do Encontro, realizou-se a Conferência
“Out of the Box”, tendo sido um dos oradores o
Diretor Executivo do HCP, Joaquim Cunha.

Foto: HCP

HCP participou no “1st PF2MUC Symposium”

O dia terminou com uma visita ao Hospital de Braga,
acompanhada por José Carlos Lopes Martins,
Administrador da José de Mello Saúde e Membro da
Direção do HCP.
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Teve lugar no dia 17 de outubro de 2011, na
Faculdade de Medicina da Universidade de
Coimbra, o “1st PF2MUC Symposium – Today's
Scientific Challenges”.
O Diretor Executivo do HCP participou nos trabalhos
com a apresentação “From Knowledge to Market –
the pioneer case of Health Cluster Portugal”.
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Reunião de trabalho com personalidades do
Parlamento Europeu e da Comissão Europeia
No dia 19 de outubro de 2011, o HCP, juntamente
com um grupo de Associados, participou numa
reunião de trabalho com personalidades do
Parlamento Europeu e da Comissão Europeia,
promovida pela Deputada do Parlamento Europeu
Maria da Graça Carvalho.
Em agenda estiveram questões relacionadas com a
participação das instituições portuguesas da cadeia
de valor da Saúde nos programas e iniciativas
comunitárias de apoio à IDI nesta área.

HCP promoveu workshop “Inovação e
competitividade na investigação de translação e na
investigação clínica em Portugal”

Foto: HCP

Foto: HCP

O HCP, em colaboração com o Centro Hospitalar do
Porto, promoveu, no dia 19 de outubro de 2011, o
workshop “Inovação e competitividade na
investigação de translação e na investigação clínica
em Portugal”.
Os trabalhos, que juntaram mais de 100 participantes, abriram com intervenções de Pedro Esteves,
Presidente do Centro Hospitalar do Porto, e de
Manuel Sobrinho Simões, Vice-Presidente do HCP.

Na intervenção que se seguiu, Margarida Lima –
Diretora do Departamento de Ensino, Formação e
Investigação do Centro Hospitalar do Porto –,
apresentou como case study a “Investigação de
translação e investigação clínica no Centro
Hospitalar do Porto”.
O programa prosseguiu com a apresentação pública
da plataforma SciPort (www.scienceportugal.com),
uma iniciativa do HCP que visa reunir informação
sobre instituições, centros de serviços e projetos de
I&D na área da Saúde, em Portugal. Peter Villax,
Membro da Direção do HCP e Administrador da
Hovione, conduziu a apresentação.
O workshop teve seguimento com a mesa-redonda
“Inovação e competitividade na investigação de
translação e na investigação clínica em Portugal”. A
discussão contou com moderação de Susana Bule
(Diretora Executiva da Eurotrials), e com um painel
composto por Fátima Carneiro (Diretora do Serviço
de Anatomia Patológica e Responsável pelo Banco
de Tumores do Hospital de São João, e
Coordenadora do Projeto da Rede Nacional de
Bancos de Tumores), João Lobo Antunes, José
Cunha-Vaz (Presidente da AIBILI), Manuel Teixeira
(Diretor/Coordenador Científico do Centro de
Investigação do IPO-Porto), Mário Barbosa
(Presidente do INEB) e Pedro Monteiro (Diretor de
I&D dos Hospitais da Universidade de Coimbra).

Foto: HCP

Seguiu-se a intervenção de João Lobo Antunes –
Presidente do IMM, Diretor do Serviço de
Neurocirurgia do Centro Hospitalar Lisboa Norte e
Vice-Presidente do HCP –, com a apresentação
“Médico-investigador – ameaças e oportunidades”.
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HCP no “2nd Health Open Day”
O IPN, a CCDRC, a Universidade de Coimbra, a
Universidade da Beira Interior, a Universidade de
Aveiro, o AIBILI, o Biocant e a APBIO, promoveram
no dia 26 de outubro de 2011, em Coimbra, o “2nd
Health Open Day”, uma iniciativa enquadrada no
projeto “DHMS – Dinamização Regional de Actores
na área do Healthcare & Medical Solutions” (Projeto
Âncora Bandeira do HCP).
O Diretor Executivo do HCP, Joaquim Cunha, foi um
dos dinamizadores do workshop temático “As
mudanças demográficas e envelhecimento da
população: desafios e oportunidades”.
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Cerimónia de lançamento do projeto AAL4ALL
Teve lugar no dia 27 de outubro de 2011, na sede
da Alcatel-Lucent em Portugal, em Cascais, a
cerimónia de lançamento do projeto “AAL4ALL –
Ambient Assisted Living for All”.
O AAL4ALL (www.aal4all.org) é um Projeto Âncora
Bandeira do HCP, que envolve 34 entidades –
empresas, instituições de I&D, universidades e
hospitais – e um investimento global de 8,2 milhões
de euros. Os objetivos do projeto passam pelo
desenvolvimento de um ecossistema de produtos e
serviços de AAL com um modelo de negócio associado e validado através de um piloto de grande escala.

O programa prosseguiu com uma mesa-redonda
dedicada a “Novas formas de inovação na cadeia de
valor da Saúde”, com um painel composto por
Carlos Faro (Diretor do Biocant, Vice-Presidente do
CNC e Membro da Direção do HCP), Cristina Semião
(Diretora de Setor Público da IBM), Fernando Perez
(Diretor-Presidente da Recepta Biopharma e
Professor da Universidade de São Paulo), João Paulo
Crespo (Vice-Reitor da Universidade Nova de
Lisboa), Jorge Correia Pinto (Professor da Escola de
Ciências da Saúde – UMinho) e Maria João Teixeira
de Queiroz (Presidente da Eurotrials e Membro da
Direção do HCP).

O HCP, em colaboração com o IPATIMUP, promoveu
no dia 8 de novembro de 2011, no Porto, a segunda
edição dos “Encontros com a Inovação em Saúde”,
dedicada à “Open innovation no setor Saúde”.

Foto: HCP

HCP promoveu Encontro “Open innovation no
setor Saúde”

Foto: HCP

HCP participou na sessão de brainstorming
“Eficiência e Competitividade Económica”

Foto: HCP

A abertura dos trabalhos, que envolveram mais de
100 participantes, coube a Manuel Sobrinho Simões,
Presidente do IPATIMUP e Vice-Presidente do HCP,
e a Joaquim Cunha, Diretor Executivo do HCP.
Seguiu-se a intervenção do keynote speaker,
Fernando Perez, que apresentou o case study da
Recepta Biopharma, empresa brasileira de
biotecnologia à qual preside e que se dedica à
investigação e desenvolvimento de novos fármacos
a serem utilizados no tratamento do cancro.
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O CEDT – Centro de Excelência em
Desmaterialização de Transacções organizou, no dia
22 de novembro de 2011, em Leiria, a “2.ª edição
de Sessão de Brainstorming”, subordinada ao tema
“Eficiência e Competitividade Económica”.
O HCP participou na iniciativa, integrando,
conjuntamente com diversas empresas e entidades
do sistema científico e tecnológico, o grupo de
discussão dedicado ao tema Saúde. A participação
do HCP incluiu igualmente a apresentação e
demonstração do funcionamento da plataforma
online SciPort (www.scienceportugal.com).

HCP realizou visita de trabalho no Brasil
O HCP realizou, entre 21 e 25 de novembro de
2011, uma visita de trabalho às regiões brasileiras
de São Paulo e de Alagoas.
Os objetivos desta iniciativa passaram por tomar
contacto com as realidades locais do setor Saúde,
nos seus diversos planos – empresarial, académico,
da prestação de cuidados, e das iniciativas de
“clusterização” – tendo em vista a identificação de
potenciais oportunidades de colaboração e de
negócios entre os agentes locais e o HCP e os seus
Associados.
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O HCP realizou, no dia 30 de novembro de 2011, no
Taguspark (Oeiras), a sua II Conferência Anual,
subordinada ao tema “Reforço da competitividade
do cluster português da Saúde: Novos paradigmas.
Melhores oportunidades.”.
Em discussão nesta conferência, que contou com
cerca de 120 participantes, estiveram questões
como o acesso a financiamento, os novos modelos
de negócio, a internacionalização, a inovação, a
transferência de tecnologia e o empreendedorismo
no setor Saúde.
A abertura dos trabalhos esteve a cargo do
Presidente do HCP, Luís Portela, e do Secretário de
Estado Adjunto do Ministro da Saúde, Fernando Leal
da Costa.

Foto: HCP

HCP realizou a sua II Conferência Anual

Seguiu-se uma mesa-redonda dedicada ao tema
“Oportunidades do 7.º Programa-Quadro (e
seguintes) para o setor Saúde”, com moderação de
José Mário Leite (Presidente da ALIA e da NCURA
International Region, e Diretor Adjunto do Instituto
Gulbenkian de Ciência). Foi keynote speaker desta
mesa-redonda Cornelis Vis (Conselheiro do
Presidente da Comissão Europeia), juntando-se a
um painel de discussão composto por Frank
Heemskerk (CEO da RIMS – Research & Innovation
Management
Services),
Hicham
Abghay
(Coordenador do Healthcare Sector Group da
Enterprise Europe Network), Joana Camilo (National
Contact Point – Saúde do GPPQ), e Stéphane Hogan
(Head of Unit, Horizontal Aspects, Health, DG
Research and Innovation, European Commission).

A primeira mesa-redonda da manhã foi dedicada ao
tema “O acesso a financiamento e modelos de
negócio para as empresas do setor Saúde”.
Moderada por Álvaro Almeida (Professor da
Faculdade de Economia da Universidade do Porto),
esta mesa-redonda teve como keynote speaker
António Murta (Presidente da Pathena), e um painel
composto por João Barroca (Diretor Geral da Bayer
Portugal), Joaquim Sérvulo Rodrigues (CEO da
Espírito Santo Ventures), Nuno Arantes Oliveira
(CEO da Alfama, Membro da Direção do HCP e
Presidente da P-Bio), e Pedro de Noronha Pissarra
(Presidente e CEO da Biotecnol).
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A Conferência continuou durante a tarde, após
abertura dos trabalhos pelo Secretário de Estado do
Empreendedorismo, Competitividade e Inovação,
Carlos Oliveira.

Foto: HCP
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O keynote address da Conferência coube ao
economista João Salgueiro, que abordou os desafios
da União Europeia e da globalização para Portugal.
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Assembleia Geral do HCP
Realizou-se no dia 30 de novembro de 2011, em
Oeiras, uma Assembleia Geral Ordinária do HCP.
No decorrer da Assembleia, foi aprovado o Plano de
Atividades e Orçamento para 2012.

HCP participou na Conferência “O Melhor do
Portugal Tecnológico”
Organizada pela Exame Informática e pelo Expresso,
teve lugar a 5 de dezembro de 2011, em Lisboa, a
Conferência “O Melhor do Portugal Tecnológico”.
O Diretor Executivo do HCP, Joaquim Cunha,
integrou o painel da sessão “A importância do
intercâmbio do Conhecimento para o aumento da
competitividade e da inovação em Portugal”.

HCP participou na Conferência “As TIC e a Saúde
no Portugal de 2011”
Realizou-se no dia 15 de dezembro de 2011, em
Lisboa, a Conferência “As TIC e a Saúde no Portugal
de 2011”, uma organização da APDSI.
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O HCP participou na iniciativa, representado pelo
seu Diretor Executivo, Joaquim Cunha, que encerrou
a Conferência com a apresentação “O
Empreendedorismo e a Inovação na Saúde”.

HCP presente no Fórum / Exposição
“Competitividade e Internacionalização - Pólos de
Competitividade e Clusters”
O HCP, conjuntamente com um grupo de onze dos
seus Associados, integrou uma exposição
promovida pelo COMPETE e pelo Ministério da
Economia e do Emprego, cujo objetivo foi
apresentar produtos, serviços e soluções inovadoras
desenvolvidas em Portugal, nos diversos setores
económicos.
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A terceira e última mesa-redonda do programa foi
dedicada ao tema “Inovação, Empreendedorismo e
Transferência de Tecnologia. As relações Academia Indústria e PME - Grandes Empresas”. A discussão
teve como moderador Peter Villax (Administrador
da Hovione e Membro da Direção do HCP), e foi
keynote speaker Simcha Jong (Professor da
University College London). O painel de discussão
contou ainda com a participação de Edward Gates
(Chairman da Wolf Greenfield), Elvira Garcia
Hernando (Diretora Geral da Lilly Portugal), John R.
Kettman (Diretor da Radix BioSolutions e Professor
do University of Texas Southwestern Medical Center
at Dallas), José Manuel Mendonça (Presidente do
INESC Porto), e Sérgio Simões (Vice-Presidente da
Bluepharma).

A exposição inseriu-se no programa do Fórum
“Competitividade e Internacionalização - Pólos de
Competitividade e Clusters” | Sessão Anual
COMPETE, que decorreu ao longo do dia 20 de
dezembro de 2011, na Alfândega do Porto. O Fórum
reuniu representantes do tecido socioeconómico e
especialistas em torno de painéis de debate e
reflexão sobre empreendedorismo, inovação,
competitividade e internacionalização. O Diretor
Executivo do HCP, Joaquim Cunha, participou no
painel dedicado a “Saúde, Bem-Estar e Lazer”.
No espaço de exposição do HCP estiveram
presentes um conjunto de entidades suas
associadas, apresentando produtos, serviços ou
soluções que são resultado do seu esforço
colaborativo de I&D, e que se evidenciam pelo cariz
inovador, pelo grau de incorporação tecnológica
e/ou pelo valor acrescentado. São também soluções
apontadas a efetivas necessidades do mercado
global, incluindo, por exemplo, um novo
medicamento antiepilético, soluções de paper free
hospital, soluções para diagnóstico de doenças
oncológicas, vestuário biofuncional, soluções de
monitorização à distância de saúde e bem-estar, e
também produtos de apoio à gestão de dados
clínicos e da logística hospitalar.
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 UCB Pharma (Produtos Farmacêuticos), Lda.
(http://www.ucb.com/)

 Unilabs Portugal – Medicina Laboratorial Dr.
Carlos da Silva Torres

Foto: HCP

(http://www.unilabs.com/)

Foto: HCP

No espaço do HCP foram também apresentados os
Projetos “AAL4ALL – Ambient Assisted Living for All”
e “Do IT – Desenvolvimento e Operacionalização da
Investigação de Translação”, Projetos Âncora
Bandeira do HCP que envolvem um total de 55
parceiros (empresas, instituições de I&D,
universidades e hospitais), representando um
investimento global de 16,8 milhões de euros.
Houve ainda lugar a demonstrações da plataforma
online SciPort (www.scienceportugal.com), uma
base
de
dados
totalmente
pesquisável
recentemente lançada pelo HCP, que disponibiliza
informação relativa a instituições, centros de
serviços e projetos de I&D na área da Saúde, em
Portugal.

Novas adesões ao HCP
Aderiram recentemente ao HCP as seguintes
entidades:
 bene farmacêutica, lda.
(http://www.benefarmaceutica.pt/)

 IMS Health, Lda.
(http://www.imshealth.com/)

 Medsimlab Inov, Lda.
(http://www.medsimlab.com/)
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The Health sector in Portugal is changing. Have you noticed it?
More than ever before, the Portuguese Health sector has a lot to offer to the world.
Starting with the clinical expertise that is recognized by all, but also the high-level scientific
capacities and competences, the infrastructural and technological resources, and the industrial
and entrepreneurial know-how. And now, it has a reference place to disclose all this to the world.

HEALTH IN PORTUGAL:
SCIENCE & TECHNOLOGY RESOURCES DATABASE

SciPort is an online platform managed by the Health Cluster Portugal
that brings together the researchers and the resources from the
Portuguese universities, R&D institutions, hospitals and companies
that work every day for improving human health and well-being.
If you’re a scientist, a physician or an entrepreneur,
this may be an excellent opportunity for you to:

Disclose your organization and your work to the world.
Find the partners that you’re looking for your R&D projects.
Find a technology or a service that you lack in-house.
And perhaps you may even find your company’s next blockbuster)

VISIT WWW.SCIENCEPORTUGAL.COM AND TRY IT!
It’s easy to announce. It’s easy to search. It’s up-to-date. And it’s free to use.

SciPort: catalyzing partnerships and
moving Health research forward, for a better future.
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