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Área Prioritária: Saúde e Bem-Estar

Descrição do Domínio Prioritário!
• Principais áreas de atuação
• Doenças relacionadas com a problemática do envelhecimento populacional
e.g. cardiovasculares, oncológicas, neurodegenerativas, osteo-articulares e endocrinológicas

• Doenças genéticas e metabólicas
• Doenças infeciosas e (re)emergentes
e.g. VHI–SIDA, Malária, Febre do Dengue, Tuberculose, Hepatites víricas

• Tecnologias de imagem
e.g. microscopia eletrónica, imagiologia médica e analíticas para a deteção precoce de patologias;

• Identificação de marcadores biológicos com impacto clinico: Biomarcadores; Tailoring Medicine)
• Desenvolvimento de novos materiais, sensores e nanodispositivos para aplicações em
nanomedicina, quer do ponto de vista do diagnóstico quer da terapêutica (nanoteranóstica)
• Análise de modelos mistos com o intuito de desenvolvimento de terapêuticas numa perspetiva de
medicina personalizada
• Tecnologias avançadas aplicadas à saúde
e.g. telemedicina, monitorização de doentes crónicos, aplicações em smartphones; cuidados continuados

Descrição do Domínio Prioritário!
• Linhas de acção
• Reforço da massa crítica instalada, nomeadamente do número de doutorados
• Reforço da capacidade tecnológica instalada (recursos físicos), nomeadamente no que respeita a
técnicas de microscopia electrónica e imagem avançadas
• Promoção da participação das empresas em projetos de investigação e desenvolvimento em
parceria com instituições académicas ou prestadoras de cuidados de saúde
• Aumento da oferta formativa na área da Saúde e do Bem-Estar
• Criação de condições para a concretização de projetos de investigação translacional,
nomeadamente através da instalação de um BIOTÉRIO na Região

CRIAÇÃO, DE UM CLUSTER DE IDT+I NA ÁREA DA SAÚDE
•

IASAÚDE/SESARAM,

•

UNIVERSIDADE DA MADEIRA

•

EMPRESAS E OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS

•

OUTROS PARCEIROS NACIONAIS E INTERNACIONAIS

Descrição do Domínio Prioritário!
• Actividades prioritárias
• Capacitação das instituições de IDT+I locais dos meios técnicos e humanos
• Promoção da participação das empresas em projetos de investigação e desenvolvimento
• Desenvolver acções que promovam o aumento da qualidade da saúde na região
• Apoiar as empresas e o SESARAM na introdução de tecnologias avançadas e produtos inovadores
na área da saúde
• Criar redes de IDT+I internacionais nas áreas estratégicas
• Promover a fixação de empresas na região que potenciem o desenvolvimento de projetos
diferenciadores e contribuam para a criação de emprego altamente qualificado e de produtos/
serviços de elevado valor acrescentado
• Promover internacionalmente o destino Madeira, no segmento do Turismo de Saúde e bem-estar,
Turismo Sénior e envelhecimento ativo
• Implementar ações de educação para a saúde e para a redução dos fatores de risco
• Fomentar a participação activa dos agentes locais (autarquias) no desenho e construção de
ferramentas de gestão em saúde (Criação de PME)
• Promover a construção de modelos econométricos em saúde, como ferramenta essencial e
transversal para o desenvolvimento sustentado da população na RAM.

Descrição do Domínio Prioritário!
• Objectivos sectorias
• Inovação sectorial e melhoria dos indicadores de Saúde na RAM
• Reforço da capacidade instalada de investigação, desenvolvimento e inovação em saúde e da
educação médica pré e pós-graduada na RAM
• Optimização da cooperação entre o IASaúde/SESARAM, as unidades de investigação e as empresas
• Promoção da criação de redes temáticas internacionais
• Contribuição para a criação e fixação de empresas na região
•

Contribuição para a instalação do 3º ano do curso de Medicina na RAM

• Estabelecimento de sinergias com outros domínios estratégicos, por forma a potenciar o
investimento realizado e o conhecimento existente
• Promoção internacional da RAM no que respeita à qualidade dos cuidados de saúde e da
investigação nos domínios estratégicos
• Fomentar a partilha de projetos na área da saúde populacional, no âmbito da Macaronésia

Recursos!
• Recursos humanos (bolseiros, contratações)
• 15 doutorados (11 doutorados UMa – Nem todos fazem investigação a 100% (nem na área))
• 5 bolsas de doutoramento e 2 de pos-doc FSE/ARDITI
• 1 BDE (Iha Peixe) + 3 ao abrigo de programas de doutoramento

• 7 bolsas de doutoramento FCT

• Infraestruturas e equipamentos
• Instituições participantes e colaborações externas
• Fontes de financiamento
• Horizonte 2020, COST, Twinning, Era-nets
• Madeira 14-20
• MAC 2014-2020
• FCT
• Empresas

Recursos!
• Parcerias estratégicas

Implementação!
• Eventos

Implementação!
• Acções de dinamização
®

Implementação!
• Próximos eventos

Implementação!
• Projectos aprovados:
• CQM+ (M1420-01-0145-FEDER-000005)
• Total do investimento a 3 anos: 1 981 117,9 €
• “+ COMBATE AO CANCRO”
• Novas abordagens de diagnóstico e terapêutica do cancro baseadas em técnicas de análise metabolómica e
de nanomedicina

• “+ VALOR AGRO-ALIMENTAR”
• Caracterização de produtos de origem agrícola/alimentar e sua valorização biomédica

• “+ COMBATE ÀS DOENÇAS (RE)EMERGENTES”
• Desenvolvimento de novas ferramentas de diagnóstico/tratamento de doenças como a febre do Dengue,
Zika e Malária.

• “+ VALOR RECURSOS MARINHOS”
• Valorização de recursos marinhos para o desenvolvimento de produtos biomédicos inovadores

Implementação!
• CQM+: €1 981 119.16
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52,70

• 3 Senior researchers
• 6 Post-docs
• 3 Science and Technology
Management Grants
• 4 Researchers with a Master
Degree

Implementação!
• Projectos aprovados:
• MarineBlueRefine PROCiência2020 (MadBiotech):
• 1 978 527,38 (UMa – 452.644) €
• PROEQUIPRAM - Reforço do Investimento em Equipamentos e Infraestructuras Científicas na
RAMM (1420-45-2016-21):
• 450.000 €
• BIOTRANSFER2: Transferência da investigação biotecnologica orientada à rentabilidade empresarial
e à mobilização de fluxos de negócio (MAC/1.1b/042).
• 57 489,94 €
• BLUEHUMAN - BLUE (marine) biotechnology as a platform for innovation in Atlantic Area towards the
smart and sustainable growth of Europe on HUMAN’s health and well-being (EAPA_151/2016)
• 99 968 €
• NCDS-CAPOMICS: Combining Volatomics, Multivariate Statistical Analysis and Optical Fibre Sensor
as a Promising, Innovative and Integrating Approach for NCDS Diagnostics. Case Study of Cancer
And Neurodegenerative Diseases. INNO Indigo Eu
• 199 066 €
…

Implementação!
• Perspetivas de Projectos:

• MadCancer - Estabelecimento de uma plataforma para a investigação em
Cancro na R.A.M.
• TAG-MI-FoodS: Identificação de Biomarcadores Específicos de Recursos
Agroalimentares Endógenos da RAM
• COST ACTION – Cancer nanomedicine – from the bench to the bedside
• French Chinese Human Health Theranostic Laboratory (FCTL)
• …

Resultados!
• Resultados já atingidos face aos objetivos e metas
Produção Científica na área
da Saúde

2008-2012

2013-2017*

Co-autoria
internacional

Metas

CQM+

Publicações

69

131

98

20/ano

9

Comunicações Orais

58

126

n/a

n/a

5

Prémios

21

10

n/a

n/a

--

Posters

123

151

n/a

n/a

5

*Apenas CQM (Só jornais com factor de impacto (112) e livros ou capítulos de livros(19))

• Resultados esperados a curto e médio prazo
• Reforço das parcerias nacionais e internacionais
• Reforço da área em termos de recursos humanos altamente qualificados
• A instalação do 3º Ano de Medicina na UMa
• Consolidação do número e impacto das publicações
• Patentes e marcas

Barreiras!
• Barreiras identificadas
• Condicionamentos vários no acesso aos fundos
• Dificuldades na execução dos fundos, motivadas pelas limitações burocráticas, autorizações, etc.
• Concertação de esforços dentro e entre as áreas, por forma a rentabilizar recursos humanos e
infraestruturas
• Necessidade de reforçar a área, mais do que com recursos humanos altamente qualificados(ainda
necessários) com infraestruturas(Laboratórios) e equipamentos
• O investimento no BIOTÉRIO, na área da MICROSCOPIA ELECTRÓNICA e IMAGEM AVANÇADAS
e na renovação de alguns equipamentos instalados é crucial para:
• Consolidação da área
• Formação na área médica (pré e pós-graduada)
• Translação do conhecimento da bancada para a clínica
• Aproximar mais as empresas do trabalho realizado

• Futuro dos Recursos Humanos???????????

Barreiras!
• Soluções para ultrapassar as barreiras
• No que diz respeito às decisões políticas…
• Reforço do financiamento programático e estrutural às entidades com massa crítica
• Investimentos transversais(equipamentos + infraestruturas) às áreas estratégicas e que possam ser
de acesso comum
• Avaliação independente do investimento realizado vs. resultados contratualizados

Promoção !

