Sessão de informação & networking

OPORTUNIDADES E INSTRUMENTOS DE APOIO PARA
INVESTIGAÇÃO CLÍNICA E DE TRANSLAÇÃO
09 julho 2015 | iBET | Oeiras

14h00 | Receção dos participantes
14h30 | Abertura e boas-vindas
▪ Paula Alves (CEO, iBET)
▪ Patrícia Calado (Ponto de Contacto Nacional – Saúde e IMI, GPPQ)
▪ Luís Soares (Diretor de Estudos e Planeamento, HCP; Coordenador, TRIS-HCP)
14h40 | I&D+i em Saúde: visão global de oportunidades e instrumentos de apoio para instituições de
I&D, hospitais, empresas e empreendedores
Conheça, de uma forma sumária, um conjunto de oportunidades e instrumentos de apoio relacionados com acesso a financiamento,
programas de ‘open innovation’, estratégias de especialização inteligente, acesso a serviços especializados, networking & promoção
internacional.

▪ Luís Soares (Diretor de Estudos e Planeamento, HCP; Coordenador, TRIS-HCP)
15h00 | Instrumentos nacionais e europeus para a promoção da investigação clínica
Serão apresentados sistemas de incentivos incluindo o novo Fundo para a Investigação em Saúde lançado agora em Portugal, bem
como aconselhamento científico e regulamentar em diferentes fases de desenvolvimento e fabrico do medicamento experimental,
tanto ao nível nacional como europeu. Será dada atenção especial aos medicamentos de terapias avançadas.

▪ Margarida Menezes Ferreira (Coordenadora do Gabinete de Aconselhamento Regulamentar e Científico e
Avaliadora na Direção de Avaliação de Medicamentos, Infarmed; Member of the Committee for Advanced
Therapies and of the Biologics and Working Party, EMA)
15h30 | FCT – Instrumentos para o apoio à investigação clínica e de translação

O apoio à investigação clínica foi reconhecido pela FCT e pelo Ministério da Saúde como prioritário, tendo sido recentemente
lançado o Programa Integrado para a Promoção da Excelência na Investigação Médica. Fique a conhecer todos os componentes
deste programa bem como as oportunidades de financiamento disponíveis! Será ainda feita uma breve abordagem aos instrumentos de financiamento clássicos da FCT, bem como, das parcerias internacionais, e infraestruturas nacionais na área da saúde.

▪ Andréia Feijão (Coordenadora Executiva do Conselho Científico das Ciências da Vida e da Saúde, FCT)
16h00 | A investigação clínica no contexto do Horizonte 2020
O Horizonte 2020 é o maior Programa Europeu de Investigação & Inovação de sempre, com um orçamento global superior a 77 mil
milhões de euros para o período 2014-2020. Participe nesta sessão e fique a conhecer as oportunidades para o desenvolvimento de
estudos clínicos no âmbito do Horizonte 2020, obtenha informação sobre os requisitos das candidaturas e saiba mais sobre as
regras de financiamento. Os próximos concursos do Horizonte 2020 abrem já em Outubro, esteja preparado!

▪ Patrícia Calado (Ponto de Contacto Nacional – Saúde e IMI, GPPQ)
16h30 | Perguntas & Respostas
| Networking coffee

Mais informações e inscrições em
http://www.gppq.fct.pt/h2020/eventos.php?id=3593

