Oportunidades e Desafios no HORIZONTE 2020
para a Investigação e Inovação (I&I) em
“Saúde, Alterações Demográficas e Bem-estar”
Anfiteatro I, Pólo das Ciências da Saúde - Unidade Central (Coimbra)| 29 Novembro 2013
No contexto do ciclo de ações de promoção e apoio à participação Portuguesa no HORIZONTE 2020, o Gabinete
de Gestão de Projetos da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, em conjunto com o Gabinete de
Promoção do Programa Quadro da FCT (GPPQ), o CNC e o Instituto de Investigação Interdisciplinar,
organiza uma nova Sessão especialmente dedicada às oportunidades de Investigação & Inovação sob o Desafio
Societal “Saúde, Alterações Demográficas e Bem-estar”, no próximo dia 29 de Novembro. Este evento
pretende apoiar a preparação de candidaturas e a exploração de sinergias entre os presentes, e outros
potenciais interessados, de forma a reforçar o perfil de oferta dos candidatos nacionais junto de potenciais
consórcios europeus.
Participantes alvos: quaisquer entidades nacionais relevantes para os objetivos dos tópicos previstos nos
concursos (tecidos científico e inovador nacionais, como universidades, pequenas, médias e grandes
empresas, centros de investigação, entidades públicas, associações de doentes, hospitais, etc.).

Programa

Sessão I: Oportunidades de financiamento de I&I e instrumentos de apoio no H2020
10h00 | Receção e registo dos participantes
10h30 | Abertura
10h45 | Investigação & Inovação no HORIZONTE 2020: medicina e cuidados personalizados
Joana Camilo (FCT-GPPQ)
11h20 | Ações Marie Sklodowska Curie: Apoio à carreira e mobilidade na Investigação
Ana Mafalda Dourado (FCT-GPPQ)
11h40 | Pausa para café
12h00 | Mesa redonda: como começar e formar um bom consórcio.
Testemunhos de participantes Portugueses em Projectos do 7º PQ
José Cunha-Vaz (AIBILI); António Dourado (DEI - UC); António Cunha (IPN)
13h00 | Almoço livre

Sessão II – Desafios e oportunidades para a colaboração nacional
A sessão da tarde será dedicada a apresentações flash dos participantes (1-2 min.) para identificação de
expertise e exploração de sinergias para candidaturas a tópicos deste Desafio do H2020
14h30 | Sessões A: Compreender a saúde e prevenir a doença e B: Tratamentos e diagnósticos
inovadores
15h30 | Pausa para café
15h45 | Sessões C: Tecnologias da informação e comunicação para a saúde e o envelhecimento ativo e
D: Promoção de cuidados integrados, sustentáveis e centrados no paciente
16h45 | Encerramento
Participação gratuita, mas sujeita a inscrição online em http://www.gppq.fct.pt/h2020/eventos
Mais informações: h2020_ggp@fmed.uc.pt; tel: 239 857 725.

