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A Saúde e a sua relação com as alterações 

demográficas e o bem-estar estão incluídas nos 

desafios societais identificados de forma alargada 

no espaço europeu e mais especificamente nos 

territórios do interior da Península Ibérica. Nestes 

territórios a Saúde faz parte das Estratégias 

Regionais de Especialização Inteligente (RIS3), 

tendo sido identificadas competências e 

infraestruturas de relevo.  

 

As assimetrias dentro da NUT III fazem com que as 

populações e instituições das regiões interiores 

como Dão Lafões ou Cova da Beira tenham menos 

acesso às oportunidades de investigação e 

respectivo financiamento, fundamentais para a 

caracterização das populações e a consequente 

capacitação para o desenho de estratégias eficazes 

para a resolução dos desafios relacionados com a 

saúde e bem-estar.  

 

Esta realidade está na base da criação de 

programas de financiamento regionais que no 

entanto têm sido mais aplicados em áreas como a 

agroindustrial, património, turismo e recursos 

endógenos e menos na Saúde e investigação 

relacionada.  
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Apesar de estarem geograficamente afastadas dos 

pólos agregadores das infraestruturas de apoio à 

investigação em Saúde, as regiões do Centro 

Interior estão providas de prestadores de cuidados 

de saúde primários e diferenciados que podem em 

articulação com as instituições vocacionadas para a 

investigação em Saúde, como os centros de 

investigação ligados às Universidades desses 

territórios, responder de forma positiva aos desafios 

que atualmente são colocados à Investigação em 

Saúde. 

Este colóquio constitui uma 
oportunidade para conhecer a 
visão dos decisores que 
definem as estratégias de 
financiamento, bem como para a 
partilha de experiências e 
definição das necessidades 
dos investigadores em Saúde, 
em estreito diálogo com os 
utilizadores do conhecimento 
produzido e que participam aos 
vários níveis na sua aplicação 
às populações.  
 
Haverá ainda a oportunidade de 
conhecer a experiência de 
territórios com características 
idênticas ao Centro Interior que 
têm conseguido enfrentar com 
sucesso os mesmos desafios. 
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PROGRAMA 
 

9.00h - Recepção 
 
9.30h - Sessão de Abertura 

Professor Doutor Aires do Couto Presidente do Centro Regional de Viseu da UCP, 
Professora Doutora Marlene Barros Diretora do ICS-Viseu, Dr. Almeida Henriques, 
Presidente da Câmara Municipal de Viseu e Padre António Henrique, Capelão do 
CRViseu 

Confluência ou descentralização da investigação e o papel 
no desenvolvimento de territórios 
Professora Doutora Ana Maria Pereira Abrunhosa, Presidente 
da Comissão Coordenadora da Região Centro, Coimbra 

Gestão e Operacionalização da Investigação em Saúde 
Professor Doutor Jonathan Gomez-Raja,  Fundación para la 
Formación e Investigação de los Professionales de la Salud de 
Extremadura (FundeSalud) Junta da Extremadura, Merida, 
Espanha 

A Investigação em Saúde e os Desafios Societais do 
Território- Mesa Redonda 
Moderador- Dr. Ricardo Batista Leite, Fundador do Creating 
Health, Research and Innovation Funding, Universidade 
Católica Portuguesa, Instituto de Ciências da Saúde 
 
Participantes-  
• Professora Doutora Isabel Capeloa Gil-Vice-Reitora da UCP 
• Professor Doutor Alexandre de Castro Caldas-Diretor do Instituto de 

Ciências da Saúde da UCP 
• Professora Doutora Marlene Barros-Diretora do Centro de 

Investigação Interdisciplinar em Saúde (CIIS) da UCP 
• Professor Doutor André Correia, Membro da Direção da SPEMD 
• Professora Doutora Liliana Bernardino Universidade da Beira Interior 
• Professor Doutor Carlos Pereira-Presidente da Escola Superior de 

Saúde IPV 
• Professora Doutora Ana Maria Pereira Abrunhosa-Presidente da 

CCDRC  
• Dr. Almeida Henriques Presidente da Câmara Municipal de Viseu 
• Dr. Lino Ministro Diretor Clinico ACES Dão Lafões 
• Dr. Carlos Ermida Rebelo-Presidente do Conselho de Administração 

Centro Hospitalar Tondela-Viseu 
• Dra Silvia Peña, Diretora do Hospital da CUF em Viseu 
• Professor Doutor Miguel Castelo Branco Craveiro Sousa-Presidente 

do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Cova da Beira 

Pausa


