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90 min26 de maio, 11h00-12h30

Horizonte Europa - Tudo o que sempre quis saber sobre o programa de 
financiamento Europeu e nunca teve coragem de perguntar [Workshop]

Saúde tem na melhoria dos cuidados prestados ao cidadão e na capacitação dos sistemas 
nacionais de saúde tem-se revelado chave para enfrentar os desafios globais. O programa 
Horizonte Europa (2021-2027) constitui uma ferramenta essencial para o envolvimento 
das organizações de saúde nacionais em projetos multidisciplinares de âmbito europeu 
para a geração de soluções inovadoras nas suas várias dimensões (tecnológicas, 
organizacionais, de financiamento, etc), de forma a garantir a transição para sistemas de 
saúde de qualidade, sustentáveis e centrados no cidadão.

Dar a conhecer os objetivos do Programa Horizonte Europa (2021-2027) para a área da 
Saúde
Apresentar exemplos de projetos europeus com participação de organizações de saúde 
portuguesas
Partilhar experiências; dicas e sugestões para a participação em projetos europeus 
(convidados: HESE e EDGE, uma dupla de sucesso)
Apresentar os próximos concursos e oportunidades futuras no Horizonte Europa

Tour de table para apresentação dos participantes (10 min)

Participação nacional no Horizonte 2020 (2014-2020): quanto e quem? (10 min)

Testemunho de quem já conseguiu: HESE e EDGE, uma dupla de sucesso 
(15 min + 15 min Q&A)

Oportunidades para a área da Saúde em 2021-2022 (30 min)

Wrap-up (10 min)

Criar ligação direta entre os participantes e os Pontos de Contacto Nacionais para a Saúde 
no Horizonte Europa

O impacto positivo que a investigação e inovação (|&|) na área da 

Administradores hospitalares, gestores de unidades de saúde

Metodologia expositiva, metodologia demonstrativa,
metodologia interrogativa
METODOLOGIA PEDAGÓGICA:

Patrícia Calado, AICIB
Isabel Carvalho Oliveira, AICIB
Afonso Duarte, AICIB

PROGRAMA/AGENDA:

COORDENAÇÃO: ORADOR(ES):
Patrícia Calado, AICIB
Contacto: patricia.calado@aicib.pt

91 024 42 50

25 a 28 de maio de 2021

FICHA TÉCNICA
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