ATUALIDADE

INNOVATION SESSIONS

3ª edição dedicada
à inovação no setor da saúde

A terceira edição do evento INNOVATION SESSIONS decorreu em Bruxelas no dia 4 de
junho de 2018 e foi dedicada ao tema “Healthcare Systems and Future Therapies”.
Contou com a presença de vários oradores, portugueses e internacionais, de todas as
áreas relacionadas com a saúde, desde o setor privado ao setor público a instituições de
investigação e desenvolvimento. Este evento anual resulta de uma parceria entre a CIP, a
AICEP, a Eupportunity, a ANI – Agência Nacional de Inovação, e o apoio do CESE – Conselho
Económico e Social Europeu
A CIP MARCOU presença na 3ª edição do
evento “Innovation Sessions” decorreu no
dia 4 de junho de 2018, no Conselho Económico e Social Europeu.
A sessão de abertura contou com a intervenção do Vice-Presidente da CIP e Presidente do Conselho Estratégico Nacional da
Saúde da CIP, João Almeida Lopes, bem
como de Sua Excelência, o Embaixador
Pedro Lourtie, Luís Castro Henriques, Presidente da AICEP, Isabel Caetano, membro
da direção da ANI – Agência Nacional para
a Inovação e Luca Jahier, Presidente do Comité Económico e Social Europeu.
Em representação da CIP estiveram ainda
presentes Óscar Gaspar, Vice-Presidente da
CIP e Presidente da Associação Portuguesa
de Hospitalização Privada e Miguel Garcia,
membro do Conselho Estratégico Nacional
para a Saúde da CIP e CEO da TechnoPage.
O evento contou ainda com um keynote speech do Comissário Europeu para a
Investigação, Ciência e Inovação, Carlos
Moedas, que falou das novas oportunidades para o setor da saúde no âmbito das
propostas da Comissão Europeia para
o próximo Quadro Financeiro Plurianual
(2021-2027), destacando o novo programa
HorizonEurope como uma fonte importante
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de financiamento para projetos que privilegiem a inovação e investigação.
O evento esteve dividido entre dois principais
painéis de debate: “European Innovation Agenda and National Capacities” e “The Future of
Healthcare: new therapies, new questions”.
Durante a primeira ronda de intervenções,
foi possível contar com o contributo de uma
apresentação conjunta das DGs RTD (Research and Innovation) e CONNECT da Comissão Europeia, que explicou ao detalhe o
plano para uma implementação de serviços
digitais variados nos cuidados de saúde dos
cidadãos europeus. Adicionalmente, houve uma intervenção por parte do diretor do
Health Cluster Portugal, Joaquim Cunha,
e uma apresentação sobre o programa do
Ministério da Saúde português para a implementação do plano de receitas médicas digitais. Entre as empresas e instituições que
intervieram durante este primeiro debate
incluíram-se o Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes, a Glinnt – Global
Intelligent Technologies, a MedTech Europe,
a MedicineOne, a DevScope/HVITAL e a
Hovione Capital SA/Mediceus SA.
Na segunda ronda de intervenções, moderada pelo representante da CIP no CESE,
Gonçalo Lobo Xavier, decorreram duas

apresentações por parte da DG RTD, uma
sobre medicina regenerativa, tecnologia de
células e terapia de genes e outra sobre as
inovações no campo da nanomedicina, e
ainda uma intervenção por parte do Conselho Estratégico Nacional para a Saúde
da CIP, que elencou alguns dos melhores
exemplos de empresas portuguesas a nível
de projetos de inovação e investigação na
área da saúde (BIAL, Exogenus Therapeutics, Immunethep, Lymphact, Luzitin, RoPlaVac, TechnoPhage, Stemmatters, Genibet,
HeartGenetics, Coimbra Genomics, Biosurfit, HVITAL) e referiu ainda um dos maiores
centros de investigação académica nesta
área a nível nacional, o Centro para Investigação Médica do Centro Médico Académico de Lisboa (PtCRIN). De seguida, foi
possível contar com os pitchs da SWORD
Health, da Norwegian Universty of Science
and Technology, da Technophage, da EFPIA – European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations e da Innovative Medicines Initiative.
A conclusão deste evento ficou a cargo do
Presidente da Sociedade Portuguesa de
Ciências Farmacêuticas, Rogério Gaspar, e
do representante da Direção de Saúde da
DG RTD, Ferenc Marofka.

