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health and wealth,

… em menos de um século fomos capazes de duplicar a
     esperança média de vida e melhorar, de forma
     muito significativa, a sua qualidade !
… e, obviamente, queremos mais e melhor !

… contudo, tal exige elevadíssimos recursos (10% /14% PIB ),
     os quais são limitados …

    (não considerando os muitos milhões de excluídos que, com toda
      a legitimidade, ambicionam aceder aos cuidados básicos de saúde)
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INOVAÇÃO

… inovação é, provavelmente, uma das formas mais eficientes
     de responder a e este enorme desafio e, simultaneamente,
     convertê-lo em milhares de oportunidades
    
… diagnóstico, prognóstico, tratamento, …
… gestão …

… bio / dispositivos / terapêuticas / …
… ICT (automatização processos / tele … / i&d/ …
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From knowledge to market
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Dispositivo Médico & ServiçosDispositivo Médico & Serviços
 470 M€ volume de negócios
 5500 trabalhadores
 20 PhDs

Instituições de i&dInstituições de i&d
  e Universidadese Universidades
 3000 investigadores em saúde
 1800 PhDs

HospitaisHospitais
 8000 médicos
 9000 camas 

Pharma & BiotechPharma & Biotech
 1100 M€ volume de negócios
 4000 trabalhadores
 120 PhDs

99 associados
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tornar Portugal num player  competitivo, na investigação, concepção, 
desenvolvimento, fabrico e comercialização de produtos e serviços 
associados à saúde,   
em nichos de mercado e de tecnologia seleccionados, tendo
como alvo os mais exigentes  e mais relevantes  mercados internacionais,    

num quadro de reconhecimento da excelência, do seu nível tecnológico, e 
das suas competências e capacidades no domínio

da inovação.

       missão

fundado em 4 de Abril de 2008, tendo como
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Conhecimento / i&dt + i
. doenças

 . farmacêutica
. dispositivo médico

. biotecnologia
. nanotecnologias

Dinâmica empresarial
. cuidados de saúde

 . farmacêutica
. biotecnologia

 . meios auxiliares de diagnóstico
. dispositivo médico

Gestão
. TICEs
. RFID

. automatização de processos
. produtividade

Estímulos públicos / Acções Demonstração
. incentivos ao investimento e à inovação
. public procurement
. captação de IDE
. formação
. concursos de ideias
. projectos piloto

+ desenvolvimento económico e social
   + volume de negócios
      + exportações 
          + emprego (qualificado)
             + saúde

APOSTAS ESTRATÉGICAS

bem-estar / envelhecimento

doenças  (neurodegenerativas, cancro, 
    cardiovasculares, degenerativas osteo-articulares,
    inflamatórias, infecciosas e metabólicas)

e-health (AAL-Ambient Assisted Living, 
    integração e automatização processos)

       visão estratégica
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              >  mudança paradigmas
        valorização conhecimento

       > generalização IT em saúde

     > facilitar acesso serviços PPI

    > clima cooperação/coopetição

      > promover  Portugal
 

         > rede internacional contactos

             > robustecimento
             tecido empresarial

uma estratégia a longo prazo

objectivos a 3/5 anos
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     projectos Âncora

Projectos BANDEIRA
(cooperação entre ESCT, empresas, hospitais, ….)

- investigação de translação
- desenvolvimento de novos fármacos
- novos métodos de diagnóstico e novos dispositivos médicos
- e-health, designadamente o conceito de Assisted Ambient Living (AAL)
- . . .

>

Projectos e Iniciativa HORIZONTAIS
(contexto e networking)

      IT –  Investigação de Translação
     TT –  Transferência de Tecnologia
  PI&N – Promoção Internacional & Networking

>

uma estratégia a longo prazo

> Projectos e Iniciativas.
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   5 novos fármacos
 

 50 novos métodos 
           de diagnóstico/   
           dispositivos

    5 mil milhões €

objectivos a 10 anos

uma estratégia a longo prazo
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               Portugal

an overview…
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::  170 universities and polytechnics

::  376,917 university/polytechnic students in 2007-08

::  11,344 students enrolled in PhDs in 2007-08 (+18% than in 2006)

::  1459 PhDs concluded in 2007

::  16,393 students graduated in health/life sciences in 2006-07
::  65,682 students enrolled in health/life sciences in 2007-08

::   293 PhDs in health/life sciences concluded in 2007

::   2912 publications in Medical and Health Sciences in 2008
             (GR 2000-2008 = 185%)

:: 10.6 million inhabitants

::  R&D investment in 2008 = 1.51 %GDP
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