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Primeira reunião do Conselho Social do CREATING HEALTH 

Criação de sinergias locais e europeias é o caminho  
para aumentar valor em saúde 

 

Entre associações de doentes, sociedades científicas e instituições de I&DT, dezenas de entidades 
estiveram representadas na primeira reunião do Conselho Social do CREATING HEALTH. Este 
encontro decorreu a 22 de fevereiro com o objetivo de criar palco para a partilha de casos de 
sucesso e reflexão sobre os desafios e oportunidades para aumentar a captação de 
financiamento para a investigação e inovação na área da saúde em Portugal. 

O CREATING HEALTH é um gabinete de apoio à captação de fundos para investigação e inovação 
em Saúde, criado há um ano no seio do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Católica 
Portuguesa. O Conselho Social deste gabinete, presidido por Jorge Sampaio, contou, em apenas um 
ano de existência, com a adesão por parte de mais de 30 entidades que atuam na área da saúde, 
entre associações de doentes (11), sociedades médicas (8), instituições do ensino superior (2) e de 
I&D (3), Hospitais (1) e Fundações/ONG (6), e continua aberto a novas  adesões. 

Como explica Ricardo Baptista Leite, fundador do CREATING HEALTH, o Conselho Social foi 
concebido para ser um espaço onde organizações com fins públicos da melhoria da saúde coletiva 
possam ter um espaço para partilhar e aprender com as melhores práticas, e criar redes e massa 
crítica para a construção de consórcios dirigidos para projetos futuros. 

Na primeira reunião do Conselho Social, Jorge Sampaio louvou a criação de iniciativas como esta 
que junta atores do sector na partilha de boas práticas e no estabelecimento de parcerias que têm 
como objetivo a melhoria da saúde coletiva.  

Para o presidente do Conselho Social, “a questão da captação de fundos, sobretudo fundos 
europeus e fundos internacionais verticais é complexa e cheia de um saber-fazer próprio”. 
Sublinhou ainda que “importa envolver a nossa diplomacia em Bruxelas e um conjunto de 
organismos multilaterais (...), desenvolver esforços junto das grandes fundações e iniciativas 
filantrópicas e do setor privado na área da saúde (...) e não descurar a participação em grandes 
eventos internacionais que realmente contem, de forma a marcar presença e estabelecer 
contactos, explorar oportunidades, potenciar plataformas de diálogo e de cooperação...”.  

Foi consensual para as instituições representadas que a consolidação de sinergias a nível local e o 
alargamento da cooperação à esfera europeia é o caminho a seguir para conseguir aumentar o 
financiamento comunitário e a criação de inovação na saúde em Portugal. 

O Conselho Social identificou áreas prioritárias para a inovação em saúde como a medicina e 
cuidados personalizados ou o apoio à literacia em saúde, através de inovação que esteja adequada 
às verdadeiras necessidades da sociedade. Para o Conselho, a comunidade de países de língua 
portuguesa é uma oportunidade a ter em atenção na estratégia de ação das várias instituições. 

O envelhecimento populacional, o elevado peso das doenças crónicas, a crescente utilização da 
telemedicina ou mesmo a renovação geracional dos profissionais de saúde, foram desafios e 
preocupações partilhadas pelas instituições.  

Aumentar a presença portuguesa nos painéis de avaliação internacionais dos programas de 
financiamento europeus, foi também um dos objectivos consensuais desta primeira reunião. 
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Para Joana Camilo, Diretora Executiva do CREATING HEALTH, “Contamos com o Conselho Social 
para uma interação biunívoca, para nos ajudar e aconselhar sobre de que forma é que o Gabinete 
pode maximizar o seu impacto através das ações direta e indiretamente promovidas”. 

Durante a reunião foi ainda anunciado que, em 2016, o CREATING HEALTH disponibilizará várias 
ações para apoiar a capacitação de instituições na captação de investimento e ainda a aposta na 
colaboração estratégica com países como Espanha, França ou Bélgica.  

O CREATING HEALTH diferencia-se pela sua base universitária e por ser especializado na área da 
saúde. Trata-se de uma iniciativa sem fins lucrativos, criada através do apoio de várias instituições. 
Este projecto conta ainda com o Alto Patrocínio do Presidente da República e com Alto Patrocínio 
do Governo de Portugal. 

O gabinete dirige-se a todas as entidades nacionais que se integrem na academia, organizações 
científicas, instituições de saúde, organizações não-governamentais, como associações de doentes, 
e entidades empresariais públicas e privadas, no recurso a fundos públicos e privados dirigidos para 
a investigação e inovação em Saúde. Para mais informação visite www.creatinghealth.pt 

32 Membros do Conselho Social à data de 22.02.2016: 

– ABRAÇO – Associação de Apoio a Pessoas com VIH/SIDA 
– Acta Médica Portuguesa 
– AETN – Associação de Esclerose Tuberosa em Portugal 
– AJDP – Associação de Jovens Diabéticos de Portugal 
– AJUDO – Associação de Apoio aos Doentes Oncológicos e seus Familiares 
– APCA – Associação Portuguesa de Cães de Assistência 
– ANDO Portugal – Associação Nacional de Displasias Ósseas 
– APDP – Associação Protectora dos Diabéticos de Portugal 
– Associação Portuguesa de Tratamento de Feridas 
– APMGF – Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar 
– CHP – Centro Hospitalar do Porto 
– CiiEM – Centro de Investigação Interdisciplinar Egas Moniz 
– Fundação D. Pedro IV 
– Fundação do Gil 
– GAT – Grupo de Ativistas em Tratamentos 
– iBET – Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica  
– IMVF – Instituto Marquês de Valle Flôr 
– INSA – Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge 
– ITQB – Instituto de Tecnologia Química e Biológica António Xavier, UNL 
– Liga Portuguesa Contra a Sida 
– Mundo a Sorrir – Associação de Médicos Dentistas Solidários 
– novamente – Associação de Apoio ao Traumatizado Crânio Encefálico e suas Famílias 
– Província Portuguesa das Franciscanas Missionárias de Nossa Senhora – Escola Superior de 
Enfermagem de Santa Maria 
– RARÍSSIMAS – Associação Nacional de Deficiências Mentais e Raras 
– SER+ – Associação Portuguesa para a Prevenção e Desafio à Sida 
– SPAIC – Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica 
– SPD – Sociedade Portuguesa de Diabetologia 
– SPEDM – Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo 
– SPG – Sociedade Portuguesa de Gastrenterologia 
– SPH – Sociedade Portuguesa de Hipertensão 
– SPP – Sociedade Portuguesa de Pediatria 
– SPR – Sociedade Portuguesa de Reumatologia 

http://www.creatinghealth.pt/

