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Enquadramento
Projeto MDevNet
O projeto MDevNet: Rede Nacional de Transferência de Conhecimento de Dispositivos Médicos é
promovido pela Fraunhofer Portugal AICOS e visa a valorização do conhecimento desenvolvido por
entidades do sistema de I&I sobre dispositivos médicos de base tecnológica através de processos de
transferência de tecnologia eficazes para a indústria.

Prospeção e Identificação de Tecnologias com Elevado Potencial de Valorização para
Transferência de Tecnologia
No sentido de reforçar o valor económico do conhecimento desenvolvido em dispositivos médicos de
base tecnológica das entidades do sistema nacional de I&DI, o Projeto MDevNet promove atividades
de disseminação e difusão do conhecimento científico e tecnologias resultantes da I&DI como a
realização de um conjunto de projetos-piloto demonstradores, de workshops e seminários que
integram o plano de atividades da rede MDevNet, bem como a criação e publicação de um Catálogo
de Resultados de I&D na Área dos Dispositivos Médicos de Base Tecnológica com Elevado Potencial
de Valorização e Transferência (doravante designado por “Catálogo”). Este último irá integrar um
conjunto de resultados de investigação e desenvolvimento (I&D) de entidades do sistema científico
nacional que tenham sido identificados nesta área de conhecimento, sendo que se irá destacar um
subconjunto que tenha sido alvo de uma análise mais aprofundada quanto ao seu potencial de
aplicação prático, com a exposição dos elementos que sustentem esse trabalho.
No sentido de ajudar as entidades a refletirem sobre a aplicabilidade prática dos seus resultados de
I&D e a contribuir para uma maior clareza sobre a sua trajetória para a comercialização, o Projeto
MDevNet irá dinamizar o Workshop “Prospeção e Identificação de Tecnologias com Elevado
Potencial de Valorização para Transferência de Tecnologia”, de onde resultará o subconjunto de
tecnologias designado no parágrafo anterior que integrarão o Catálogo. Neste workshop serão
trabalhadas várias tecnologias pelos respetivos promotores com o apoio de um facilitador com
experiência no apoio a projetos de inovação tecnológica. Será dada atenção aos requisitos
operacionais e regulamentares impostos pela eventual necessidade de certificação de dispositivos
médicos pela entidade comercializadora.

Regulamento
A rede MDevNet, através do Fraunhofer AICOS promove a realização do Workshop “Prospeção e
Identificação de Tecnologias com Elevado Potencial de Valorização para Transferência de
Tecnologia” (doravante designado por “Workshop”), no contexto do Projeto MDevNet. À semelhança
de todos os eventos promovidos pela rede MDevNet, será posteriormente publicado um relatório do
evento no site da rede MDevNet (www.mdevnet.pt). Os resultados do Workshop serão também
posteriormente apresentados no Catálogo, que por sua vez será publicado e disseminado pela rede
MDevNet.

A organização deste Workshop reger-se-á pelo disposto nos artigos seguintes:

Artigo 1º
(Objeto)
O presente regulamento define os termos em que decorrerá o Workshop “Prospeção e Identificação
de Tecnologias com Elevado Potencial de Valorização para Transferência de Tecnologia”, doravante
designado apenas por “Workshop”, promovido pelo Fraunhofer AICOS no âmbito do Projeto
MDevNet, bem como de que forma se processará a divulgação dos respetivos resultados.

Artigo 2º
(Objetivos e Destinatários)
1. O Workshop visa divulgar resultados de I&D na área dos dispositivos médicos de base tecnológica
com elevado potencial de valorização e transferência para o mercado, e apoiar os respetivos
promotores na exploração desse potencial.
2. Podem inscrever-se no Workshop os resultados de I&D que cumulativamente:
a) Estejam num estado de maturidade que envolva algum grau de validação no ambiente real de
aplicação (TRL1 >= 2);
b) Constituam dispositivos médicos de base tecnológica na sua versão final; e
c) Ainda não se encontrem direta ou indiretamente em exploração económica na área dos
dispositivos médicos por qualquer pessoa singular ou entidade empresarial.
3. Os destinatários do Workshop devem ser investigadores inseridos em Entidades Não Empresariais
do Sistema de I&I (ENESII), na aceção do Regulamento Específico do Domínio da Competitividade
Internacionalização [alínea uuu) do art. 2º da Portaria nº 57-A/2015, de 27 de fevereiro, na redação
da Portaria nº 211-A/2016, de 2 de agosto].

Artigo 3º
(Candidaturas, Processo de Dinamização do Workshop)
1. A submissão de resultados de I&D para o Workshop (“Inscrição) será feita online através do
preenchimento integral do formulário disponibilizado em https://goo.gl/forms/VzUOgqrfxlihjil22.
2. No formulário online identificado no número anterior, o candidato deverá carregar um documento
atualizado que comprove que o mesmo é, à data da apresentação da candidatura, um investigador
numa ENESII.
3. Caso não seja possível ao candidato obter os documentos indicados no número anterior, os mesmos
poderão ser substituídos por uma declaração sob compromisso de honra de que o candidato é um
investigador numa ENESII.
4. Não serão aceites as Inscrições:
a) Que sejam apresentadas por qualquer outro meio além do referido no número 1;
b) Cujo formulário online não se encontre integralmente preenchido;
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c) Que não sejam acompanhadas do documento referido no número 2 ou, em caso de
impossibilidade, do documento referido no número 3 deste artigo.
5. A Organização (equipa de gestão do Projeto MDevNet juntamente com o Fraunhofer AICOS)
reserva-se o direito de solicitar informação adicional que julgue relevante para a correta interpretação
dos resultados de I&D submetidos.
6. Os participantes poderão indicar até 2 pessoas que os poderão acompanhar na sua participação no
Workshop, devendo para tal preencher a informação de identificação do(s) acompanhante(s) através
do formulário de inscrição. Os acompanhantes deverão corresponder a co-autores ou colaboradores
que tenham contribuído de forma significativa para a geração ou valorização dos resultados de I&D
inscritos no Workshop. Os participantes comprometem-se e assume a responsabilidade de, antes de
submeter a sua Inscrição, obter autorização dos acompanhantes para submissão da respetiva
informação pessoal no formulário de Inscrição e em assegurar a aceitação dos acompanhantes do
presente regulamento.
7. Os participantes que tenham apresentado Inscrições válidas receberão, após o fim do período das
Inscrições, a confirmação final da data e local do Workshop, no qual serão convidados a participar.
8. O limite máximo de participantes é de 10, excluindo o número de eventuais acompanhantes dos
participantes como definido no parágrafo 6 acima.
9. A Inscrição e a participação no Workshop é voluntária e gratuita.
10. Eventuais custos de viagem e alojamento são da responsabilidade dos participantes.

Artigo 4º
(Prazos)
1. Os prazos das Inscrições no Workshop são os seguintes:
a) Período de submissão de resultados de I&D: até 31 de Janeiro de 2019;
b) Verificação da elegibilidade das Inscrições e envio dos convites para participação no
Workshop: até 4 de Fevereiro de 2019;
c) Workshop: 12 de Fevereiro de 2019;
d) Publicação do Catálogo de Resultados de I&D na Área dos Dispositivos Médicos de Base
Tecnológica com Elevado Potencial de Valorização e Transferência: Agosto de 2019.
2. A submissão de resultados de I&D após a data estabelecida no número 1. alínea a) presente artigo,
implica que a Inscrição, se aceite, fique condicionada às vagas existentes.

Artigo 5º
(Imagem, Conteúdos e Divulgação Pública)
1. Durante a fase de Inscrições será garantida a confidencialidade das informações referentes às
submissões apresentadas pela Organização.
2. A Organização irá verificar o cumprimento dos critérios de elegibilidade de todas as Inscrições, e
comunicará a cada uma o resultado da respetiva validação.
3. O Workshop será amplamente divulgado nos canais de comunicação, nomeadamente através dos
canais do Projeto MDevNet: www.mdevnet.pt, www.facebook.com/MDevNet e www.fraunhofer.pt.

4. A Organização reserva-se o direito de comunicar e divulgar pelos meios e formas que considerar
adequadas, que incluem o Catálogo, a informação submetida nas Inscrições bem como a resultante
das atividades do Workshop, sem prejuízo do enunciado no artigo 6º.
5. A Organização reserva-se o direito de comunicar e divulgar pelos meios e formas que considerar
adequadas os resultados das várias fases do concurso, sem prejuízo do enunciado no artigo 6º.
6. Ao submeter a sua Inscrição, os participantes e respetivos acompanhantes autorizam que seja feita
a recolha da sua imagem durante o evento para posterior divulgação nos meios da rede MDevNet,
que incluem aqueles definidos no parágrafo 3 acima, e declaram ainda aceitar a Política de Proteção
de Dados da rede MDevNet, disponível em http://www.mdevnet.pt/pt/termos-e-condicoes.

Artigo 6º
(Propriedade Intelectual)
1. Os direitos de propriedade intelectual sobre os resultados de I&D submetidos pertencem ao(s)
respetivo(s) promotor(es).
2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, os participantes autorizam a utilização da informação
não confidencial nas atividades de promoção referidas no artigo 5º.
3. Os participantes devem distinguir claramente, em toda a informação que facultarem na Inscrição,
a informação pública da informação confidencial.
4. A Organização ou o Fraunhofer AICOS não poderão ser responsabilizados pela violação de direitos
de propriedade intelectual, uso indevido ou plágio, pelos participantes no Workshop ou por entidades
externas à organização, que possam ocorrer.

Artigo 7º
(Limitação da Responsabilidade)
A equipa de gestão do Projeto MDevNet ou o Fraunhofer AICOS não poderão ser responsabilizados
por quaisquer danos resultantes de erros, falhas ou omissões que possam vir a ocorrer durante o
Workshop e as respetivas atividades preparatórias.

Artigo 8º
(Casos Omissos)
Os casos omissos neste regulamento, bem como os conflitos que eventualmente surjam em função
de sua execução serão decididos pela Organização.

