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das organizações de saúde pois promovem, para além do acesso à inovação, boas práticas 
que contribuem para melhorar a qualidade assistencial, constituindo um fator de 
excelência e prestígio. A consolidação da “Investigação em saúde” contribui para o 
crescimento do capital humano, através da partilha de conhecimento e para o 
desenvolvimento e retenção de profissionais de excelência, pelo que, é fundamental um 
investimento e aposta nesta área, que gere valor para as organizações, profissionais e 
utentes. Contudo, existem diferenças entre as organizações de saúde na promoção da 
“Investigação em saúde”, nomeadamente na investigação clínica, ao nível da captação de 
financiamento e na profissionalização de equipas que se traduzem em perdas de 
eficiência. 

-Barómetro da “Investigação em Saúde”: resultados preliminares  
-Instrumentos necessários à criação de uma Unidade de Fase I num CIC 

 Margarida Ferreira, GT Gestão 
Investigação APAH 

- Comunicar os resultados preliminares do barómetro da “Investigação em Saúde”; 

- Partilhar o testemunho e caso prático do desenvolvimento de um Centro de 
Investigação Clínica desde a aposta em ensaios clínicos de Fase III/IV até à 
concretização da criação de uma Unidade de Fase I, principais desafios, fatores 
críticos de sucesso e mensagens chave; 

- Gerar reflexão e discussão acerca do panorama nacional na Investigação em 
Saúde nas Unidades de Saúde, identificar áreas de intervenção e eixos de atuação 
para a promoção da I&D. 

A “Investigação em Saúde” deve ser parte integrante da estratégia 

Associados da APAH, administradores hospitalares e gestores em 
saúde e coordenadores de centros de investigação, profissionais de unidades/gabinetes 
de investigação, investigadores. 

Duas apresentações de 30 min cada, seguidas por 
um painel de discussão de cerca de 60 min.

PROGRAMA/AGENDA:

METODOLOGIA PEDAGÓGICA:

I&D nas Unidades de Saúde em Portugal: Como definir e medir?
[Workshop]
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