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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
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26 de maio, 11h00-13h00

investimentos ao nível das infraestruturas e equipamentos do SNS, sendo que boa parte 
dos aprovados não foram executados. 

A pandemia pôs a nu algumas debilidades devidas ao estado da rede hospitalar e ausência 
de renovação de mais de uma década, o que exige agora um esforço suplementar de 
investimento no futuro próximo, com realizações efetivas, quer de projetos, como em 
equipamento médico cirúrgico, designadamente do designado equipamento pesado. 

Para tal, será imprescindível dotar as estruturas de capacidade de planeamento, de 
programação, de projeto e de fiscalização, de investimento em equipamento e direção da 
manutenção dos ativos físicos da Saúde. 

OBJECTIVO(S):
Analisar e discutir como devemos planear os investimentos das nossas infraestruturas e 
equipamentos de saúde e de que forma devem ser alocados os recursos e assegurada a 
sua manutenção e monitorizados os resultados.

 Nos últimos anos temos assistido a reduções substanciais nos 

Administradores hospitalares, engenheiros hospitalares e outros 
interessados na matéria

Workshop com intervenção de especialista seguido 
de debate 
METODOLOGIA PEDAGÓGICA:

Investimentos em saúde - O que queremos para o Futuro [WORKSHOP] 

PROGRAMA/AGENDA:

COORDENAÇÃO: ORADOR(ES):

As Infraestruturas e os Equipamentos no SNS
Como deve ser feita a gestão e manutenção eficiente dos equipamentos e edificado no SNS
Critérios de investimento, como devem ser planeados 

O que está previsto, o que tem sido anunciado, o que é sistematicamente adiado  

Os financiamentos e o que prevê o PRR  

Abraão Ribeiro 
Torres Farinha 
Edmundo Pais 
Hugo Raposo  
Durão Carvalho 

ATEHP 

25 a 28 de maio de 2021

FICHA TÉCNICA


