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INTRODUÇÃO
Este documento reúne as principais conclusões resultantes das atividades do
projeto MDevNet a respeito dos desafios e oportunidades para a realização com
sucesso de atividades de transferência de tecnologia no setor dos dispositivos
médicos de base tecnológica, com vista a valorizar o conhecimento científico produzido nas entidades do sistema científico nacional e a reforçar a capacidade de
inovação das empresas nesta área. Em particular, as atividades do projeto traduziram-se em eventos para a promoção da interação entre os membros da Rede
MDevNet, criada no âmbito do projeto com o mesmo nome. A Rede MDevNet é,
por sua vez, constituída por entidades envolvidas no processo de investigação,
desenvolvimento, certificação ou comercialização de dispositivos médicos. Neste sentido, muitas das conclusões apresentadas foram obtidas através das experiências e opiniões partilhadas por estes representantes, mas também através de
uma posterior investigação e reflexão sobre os temas identificados, no contexto
nacional e europeu.
PROJETO MDEVNET: ENQUADRAMENTO
Na Europa as empresas conheceram já em 2016 mudanças significativas no capítulo regulamentar, com a aprovação pela União Europeia da Medical Device Regulation (MDR), que requer um maior nível de conformidade e exige um maior nível de segurança para o utilizador. As empresas europeias estão atualmente em
processo de revisão do portfólio das suas tecnologias face a este novo enquadramento regulatório, que irá levar a uma maior transparência sobre as necessidades
e processos de desenvolvimento clínico. Surgem também, por exemplo, restrições
na utilização de dados que são obtidos por dispositivos médicos e que podem vir
a ser caracterizados como dados clínicos, que ameaçam reduzir a inovação europeia nesta indústria.
Este cenário tem um grande impacto na transferência de conhecimento e na inovação, dado que as empresas europeias precisam de investir mais esforço na obtenção de mais evidências clínicas quer para novos produtos, quer para os existentes, face aos novos requisitos regulamentares. Terão ainda que preparar melhores
e mais acessíveis dossiers regulamentares para as entidades reguladoras, que irão
estar mais competentes e pressionantes. Inevitavelmente, os utilizadores irão ter
de esperar mais tempo para ter acesso aos novos produtos. As empresas terão de
reformular as abordagens ao negócio como um todo e o desenvolvimento de novos
produtos será mais baseado numa análise de risco face aos preceitos e exigências
regulamentares, levantando novos desafios nos processos de transferência de conhecimento que origina a inovação nos produtos.
Deverão ser encontradas, portanto, formas mais eficazes e ágeis com maior trabalho colaborativo a jusante de forma a tornar os resultados da I&D em dispositivos
médicos mais próximos da sua utilização final e com uma pré-análise de risco relativamente ao Medical Device Regulation (MDR) compliance.
Neste contexto estão as empresas portuguesas que, adicionalmente, têm de lidar
com obstáculos no próprio sistema nacional de inovação, nomeadamente: lacunas em recursos humanos qualificados nos processos de transferência do conhecimento; indefinição dos processos de valorização económica dos resultados de
investigação; reduzida experiência na organização de desenvolvimento colaborativo entre várias instituições de investigação; desalinhamento entre os resultados
de investigação e as necessidades da sociedade e do mercado e poucos agentes
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envolvidos nos processos de certificação, tornando-os desconhecidos e inacessíveis à maioria dos atores envolvidos na sua criação e desenvolvimento.
Neste sentido, urge a realização de um autodiagnóstico pelas entidades do ecossistema de inovação nos dispositivos médicos em Portugal, para que, de forma estruturada, se procurem formas de potenciar a massa de conhecimento e empresarial para promover o sucesso do ecossistema. É neste panorama que se insere o
projeto MDevNet: Rede Nacional de Transferência de Conhecimento de Dispositivos Médicos, que 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.
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Atividades da Rede
MDevNet e Temas
Identificados

CONSTITUIÇÃO DOS GRUPOS DE AÇÃO E TEMAS CONVERGENTES
As atividades da Rede MDevNet iniciaram com um primeiro workshop que reuniu
vários stakeholders que participam no processo de transferência de tecnologia de
dispositivos médicos de base tecnológica, incluindo o desenvolvimento, a comercialização, a regulação e certificação. Esse evento permitiu a identificação de um
primeiro conjunto abrangente de obstáculos à transferência de tecnologia para o
mercado no que toca ao desenvolvimento e comercialização de dispositivos médicos, tendo sido identificados três temas convergentes:
• Esclarecimento de questões regulamentares associadas aos dispositivos médicos e o seu impacto nas entidades nacionais participantes no processo de transferência e valorização de dispositivos médicos (Grupo de Ação 1);
• Levantamento de obstáculos e promoção de mecanismos de interação entre as
entidades nacionais participantes no processo de codesenvolvimento e convalidação de dispositivos médicos (Grupo de Ação 2);
• Promoção de eficácia nos processos de transferência de tecnologia nos parceiros
da Rede MDevNet para a adequada valorização dos dispositivos médicos de base
tecnológica, assentes nas suas valências e competências específicas (por exemplo, técnicas, científicas ou legais) (Grupo de Ação 3).
As demais atividades da rede visaram aprofundar cada um dos temas gerais acima enunciados, com vista a identificar fatores de sucesso para a transferência de
tecnologia na área dos dispositivos médicos.
ATIVIDADES DA REDE
As atividades associadas à rede MDevNet foram constituídas por:
Reuniões de Trabalho dos Grupos de Ação, num total de 3 reuniões por cada
um dos 3 Grupos de Ação, que seguiram o seguinte esquema:

Recolha de informação adicional e reflexão

R1

R2

R3

A Clarificação do(s) pro-

A Consolidação das con-

A Consolidação das con-

clusões relativas aos

clusões relativas às

problemas e causas

boas práticas e solu-

identificados.

ções para os proble-

blema(s).
B Identificação das causas dos problemas
identificados, nomea-

B Identificação de boas

damente através das

práticas e soluções,

perspetivas de cada

nomeadamente atra-

entidade participante.

vés das perspetivas de

C Identificação da informação em falta para

mas e causas identificados.

cada entidade participante.

identificação dos pro-

C Identificação da infor-

blemas e causas asso-

mação em falta para

ciadas.

identificação de boas
práticas e soluções.
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4 Seminários

• 2 Seminários sobre o tema “Transferência do Conhecimento de Dispositivos Médicos de Base Tecnológica: Do Laboratório para o Mercado”, com os subtemas
“I&D Aplicada nos Dispositivos Médicos” e “Do Laboratório para o Mercado”;

• 2 Seminários sobre o tema "Valorização do Conhecimento Científico e Tecnológico em eHealth", com os submetmas "I&D como Fator Diferenciador" e "Telemedicina e o Impacto da II&D nos Dispositivos Médicos de Base Tecnológica".
6 Workshops

• “Obstáculos e Oportunidades no Desenvolvimento de Dispositivos Médicos em
Portugal”;

• “Acesso à Informação para o Desenvolvimento de Dispositivos Médicos: Aspetos
Operacionais e Regulamentares”;

• “Prospeção e Identificação de Tecnologias com Elevado Potencial de Transferência para o Mercado”;

• “Colaborações Eficazes para o Desenvolvimento de Dispositivos Médicos em Portugal”;

• “Desafios eHealth na gestão de Dados, Segurança e Transferência de Tecnologia”;
• “A Indústria dos Dispositivos Médicos em Portugal: Debate Interpretativo das
Conclusões da Rede MDevNet”.

MDEVNET

Principais obstáculos e oportunidades para a concretização de sucesso da transferência
de tecnologia no setor dos dispositivos médicos de base tecnológica

7

Principais Desafios
e Oportunidades
Identificados

Os resultados presentes neste relatório dividem-se em obstáculos e oportunidades identificados, como apresentamos de seguida.
DESAFIOS PARA A CONCRETIZAÇÃO DE SUCESSO DA TRANSFERÊNCIA
DE TECNOLOGIA NO SETOR DOS DISPOSITIVOS MÉDICOS DE BASE
TECNOLÓGICA
No decurso das interações, foram percecionados diversos obstáculos, originados
de diversos contextos e em diferentes dimensões: financeiros, humanos, geográficos e normativos/regulamentares.
Desafios Normativos e Regulamentares
Como era já antecipado, alguns dos desafios mais frequentemente identificados estão relacionados com as barreiras normativas e regulamentares associadas ao enquadramento regulamentar específico a que estão sujeitos os dispositivos médicos no mercado. É reconhecida, de uma forma geral, uma baixa literacia
regulamentar por parte de entidades produtoras de conhecimento e motoras de
inovação, como são as entidades de investigação e desenvolvimento e empresas
geradoras de I&D, estas últimas na sua grande maioria pequenas e médias empresas mas, também, em números muito menos expressivos, as próprias grandes empresas geradoras de I&D em Portugal. O interesse destas entidades nestes temas,
no entanto, revelou-se muito evidente durante as ações da rede MDevNet.
Neste contexto, verifica-se, portanto, uma dificuldade vincada por parte destas
entidades em avaliar oportunidades estratégicas e de negócio com base em resultados de I&D na área dos dispositivos médicos, devida ao desconhecimento dos
passos, processos, nomenclatura, requisitos e condicionantes associados ao processo de certificação de um dispositivo médico. Como exemplos, salienta-se o frequente desconhecimento do próprio conceito de dispositivo médico, bem como de
conceitos essenciais a considerar para promover a sua transferência para o mercado, como identificação da classe de um dispositivo e avaliação risco-benefício;
a definição de finalidade de uso; ou os requisitos documentais e processuais exigidos para colocação de um dispositivo no mercado; a antecipação das necessidades a nível de recursos externos e custos associados para cumprir as regras de
certificação, por sua vez indispensáveis para realizar uma avaliação de investimento. Desta forma, é dificultada qualquer análise construtiva e informada sobre
as opções estratégicas disponíveis às empresas perante novas oportunidades de
cooperação e transferência de tecnologia.
Este obstáculo relaciona-se não apenas com o desconhecimento geral da diretiva
europeia em vigor para os dispositivos médicos (MDD) mas também com as alterações trazidas pelo novo regulamento europeu para os dispositivos médicos (MDR).
Em particular, no que respeita aos dispositivos médicos baseados em software
(com ou sem hardware associado), este cenário assume uma proporção acrescida devido, por um lado, a uma interpretação mais exigente do risco (um número
significativo de aplicações de Software, anteriormente classificados como Classe
I, poderão vir a ter de ser reclassificados como Classe IIa para manter a conformidade), e por outro lado, à necessidade de ser também tomado em conta o novo regulamento de proteção de dados que entretanto entrou em vigor a nível europeu,
ele próprio também bastante exigente do ponto de vista da segurança e privacidade dos dados. Num outro espetro, os fabricantes que já produzem dispositivos
médicos deparam-se também com o desafio de validar e alinhar o seu portefólio
de tecnologias de acordo com a nova regulamentação, o que implica um dispên-
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dio de recursos. Por fim, e com a evolução da tecnologia e metodologias aplicadas
ao desenvolvimento de dispositivos médicos, levantam-se cada vez mais questões
acerca de dispositivos médicos emergentes (impressão 3D, algoritmos de inteligência artificial) ou com finalidade específica (dispositivos médicos para uso em
atividades de investigação), que são alvo de ainda mais desafios e dificuldades na
interpretação do regulamento.
Devido a estas e outras exigentes alterações na regulamentação, é esperada – e
tem vindo a ser notado – uma clara diminuição do número de Organismos Notificados para os dispositivos médicos. De facto, o acrescido nível de exigência não
será exigido apenas aos fabricantes de dispositivos médicos, mas também aos
próprios Organismos Notificados, o que justifica a diminuição significativa dos organismos disponíveis a colaborar com os fabricantes. Serão, por este motivo, particularmente afetados os novos entrantes no mercado, que poderão ter dificuldade
a encontrar Organismos Notificados com âmbito de atividade na área específica
das suas inovações.
Já na área da Bioética, verificam-se algumas dúvidas e, até, preocupações, particularmente entre as entidades geradoras de conhecimento como Universidades e
Institutos de I&D, relativamente aos processos relacionados com a aprovação por
parte das Comissões de Ética para realização de estudos com entidades de saúde
em ambiente real. Na experiência de alguns membros, estes processos apresentam, em alguns casos, períodos de decisão muito extensos e dificilmente geríveis
dentro dos prazos a que os projetos de investigação estão sujeitos. No entanto,
são processos incontornáveis para validação das tecnologias em desenvolvimento
com utilizadores e em ambiente real.

Figura 1 – Seminários 2018.

Desafios Financeiros
No âmbito dos obstáculos financeiros, poderá referir-se a dificuldade frequentemente encontrada pelas empresas nacionais, maioritariamente PMEs e, em particular, startups que apresentam o seu primeiro produto no mercado. Na maioria
dos casos, estas empresas não possuem já um portfólio de produtos no merca-
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do que lhes permita amortizar o investimento necessário, ou reduzir o seu risco,
para transformar conhecimento e resultados de I&D num novo produto no mercado. Estas despesas envolvem, numa fase precoce no processo de valorização de
conhecimento, a proteção da propriedade intelectual, nomeadamente por meio
de patente de invenção; atividades de investigação clínica para recolha de dados
clínicos; serviços externos (ex: consultoria) para apoio à certificação, ou as próprias certificações de qualidade (por exemplo, a utilização de serviços laboratoriais certificados para validação dos resultados ou a certificação segundo a norma ISO 13485). Estes obstáculos são também exacerbados por acumularem com
os já apresentados anteriormente, nomeadamente a relativamente baixa familiarização com os mecanismos associados a estes processos como a proteção de propriedade industrial ou as exigências do processo de certificação, que dificultam
ainda mais uma avaliação de risco e viabilidade de investimento pelas empresas,
e assim reforçam o desafio para os novos entrantes no mercado.
Desafios Humanos
Foram ainda identificados alguns obstáculos de natureza humana, seja a nível de
formação, comunicação, ou disponibilidade. Verifica-se, por exemplo, o obstáculo
identificado como a dificuldade por parte das entidades de investigação em conseguir a disponibilidade dos profissionais de saúde para colaborar em atividades
de investigação. A ausência de incentivos formais e explícitos para a sua participação em atividades de I&D não tem, contudo, impedido os seus vários notáveis
contributos, pese embora estes sejam conseguidos à custa de um esforço pessoal
extraordinário que tem permitido a realização dos vários projetos de I&D na área
dos dispositivos médicos.
Uma dificuldade adicional consiste na necessidade das empresas que procuram
inovar na área dos dispositivos médicos recorrerem a vários serviços externos ao
longo do processo de desenvolvimento e certificação, como por exemplo serviços
de apoio à realização de investigação clínica, de certificação do sistema de qualidade, de auditoria (Organismo Notificado), de consultoria regulamentar, ou de
proteção de propriedade industrial, entre outros. Tendo em conta que a indústria dos dispositivos médicos em Portugal ainda se encontra em fase de amadurecimento, não são ainda abundantes os parceiros disponíveis que revelem larga
experiência em pelo menos algumas destas áreas e, como tal, o processo de encontrar parceiros alinhados, disponíveis e experientes para apoiar em todas estas áreas de especialidade é mais desafiante. São também largamente desconhecidas, por parte dos participantes nas atividades da rede MDevNet, plataformas
que permitam facilitar o brokerage entre procura e oferta neste mercado particular também. Estas dificuldades são de resto exacerbadas pelo desconhecimento
generalizado de novos entrantes sobre os passos associados à proteção e certificação de resultados de I&D, incluindo a forma como se processa investigação clínica e a preparação da documentação necessária, por exemplo.
As pequenas empresas e novos entrantes são particularmente afetados por estes
obstáculos, pelas razões indicadas, e ainda pela disponibilidade limitada de recursos, nomeadamente de recursos humanos, que torna mais difícil assegurar dentro
dos seus quadros todas as competências indispensáveis ao processo de desenvolvimento e certificação.
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Desafios Geográficos
Finalmente, refiram-se ainda alguns obstáculos associados a especificidades geográficas e dos mercados associados. Identifica-se uma dificuldade algo esperada
relacionada com a necessidade de as empresas operarem em várias geografias,
o que leva frequentemente à necessidade de garantir o cumprimento com outros
sistemas de certificação, acarretando custos e questões adicionais, que são tão
mais difíceis de absorver quanto mais pequena for a empresa. Aliada a este obstáculo, vem a falta de conhecimento dos procedimentos específicos da FDA (Food
and Drug Administration, dos Estados Unidos), para não referir da própria MDR
europeia.

Figura 2 – Oradores convidados para o Workshop de Consolidação e Síntese das Conclusões
do Grupo de Ação 3.

OPORTUNIDADES PARA A CONCRETIZAÇÃO DE SUCESSO DA
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA NO SETOR DOS DISPOSITIVOS
MÉDICOS DE BASE TECNOLÓGICA
Dispositivos Médicos de Base Tecnológica
Apesar dos obstáculos identificados para o sucesso da transferência de tecnologia no setor dos dispositivos médicos de base tecnológica, identificam-se contudo novas oportunidades para futuro. De forma análoga ao realizado para os obstáculos identificados, podemos também organizar as oportunidades identificadas
em diferentes grupos: educação, estratégia e modelo de negócio, cooperação e investigação e desenvolvimento.
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Oportunidades no âmbito da Educação
Em termos formativos, foi identificada uma necessidade que se traduz numa oportunidade de melhoria: verifica-se que as entidades participantes na rede MDevNet, através dos seus representantes e colaboradores, evidenciam e reconhecem
a necessidade de acesso a formação focada na literacia regulamentar, nomeadamente no que respeita às regras relativas ao processo de certificação de dispositivos médicos e a forma como essas regras condicionam as opções estratégicas
das empresas na sua trajetória para o mercado e nas entidades de I&D na valorização dos resultados de investigação e interação com as empresas. O mercado
está, de facto, sedento de formadores e entidades que permitam trazer conhecimento empírico sobre estes processos, e de exemplos de concretização que ajudem a transmitir confiança nos mesmos. Assim, uma maior e mais eficaz capacidade formativa a nível nacional permitiria às entidades envolvidas nos processos
de investigação, desenvolvimento, certificação e comercialização de dispositivos
médicos estarem mais conscientes dos passos a tomar e requisitos a cumprir, por
sua vez permitindo que os resultados de investigação resultem mais aproximados
das necessidades de uma eventual certificação (por exemplo: através da identificação precoce no processo de I&D de outros dispositivos médicos que já se encontrem no mercado, dos quais se possam extrair informações relativas a resultados
de testes clínicos ou retirar considerações importantes para a validação dos próprios resultados de I&D; ou através da recolha de dados clínicos válidos e suficientes para integrarem um dossier técnico).
Na mesma linha, esta necessidade traduz-se também numa oportunidade para as
instituições de ensino superior reestruturarem e atualizarem os seus planos curriculares e/ou ofertas formativas no sentido de preparar os estudantes e futuros investigadores para as exigências da realidade e da aplicação prática da investigação. A título de exemplo, tais alterações poderiam promover uma maior integração
do vocabulário jurídico/económico com que os investigadores orientados para a
valorização dos seus resultados de I&D serão inevitavelmente confrontados.
Finalmente, tendo em conta a lacuna identificada na legislação europeia no campo da usabilidade e experiência do utilizador, área em que a MDR se refere maioritariamente de forma implícita, esta poderá constituir uma oportunidade para as
entidades portuguesas se distinguirem das demais europeias, particularmente no
caso daquelas que já se encontram ou que planeiam entrar no mercado norte-americano onde esta área é regulada de uma forma mais explícita.
Oportunidades no âmbito da Cooperação e I&D
Focando em aspetos relacionados com a cooperação, codesenvolvimento e convalidação de dispositivos médicos, os membros da Rede MDevNet assentem, de
forma geral, que existe ainda uma considerável margem de progresso para a criação de mecanismos de colaboração mais ágeis entre as várias entidades do ecossistema, nomeadamente nos processos de desenvolvimento e validação de protótipos ou pilotos de dispositivos médicos (ex: definição colaborativa de protocolos
padrão de teste). Esta necessidade de cooperação acentua-se na medida em que
é de extrema importância a fase de validação e testes clínicos no processo de desenvolvimento, que frequentemente exigem interação entre entidades de saúde e
de I&D, bem como da incorporação, desde cedo nesse processo, de feedback do
utilizador e das entidades prestadoras de serviços de saúde. O envolvimento dos
profissionais de saúde nestas interações geralmente compete pela sua atenção
com as suas funções de prestadores de serviço de saúde, pelo que qualquer me-
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canismo de alívio a essa tensão deverá ser bem recebido por todos os intervenientes. Um exemplo de tal mecanismo poderá ser a constituição, no seio das entidades de saúde, de um ponto de contacto formal para a coordenação e agilização de
atividades de I&D, e de um processo pré-definido para admissão, avaliação e coordenação de novas colaborações em projetos de I&D. Em particular, o seu acompanhamento regular das decisões das Comissões de Ética poderá ter um impacto particularmente positivo na agilização de projetos de I&D. Outra sugestão para
entidades de saúde abertas a colaborações de I&D poderá ser a revisão das políticas de gestão hospitalar no sentido de alocar mais tempo para investigação aos
profissionais de saúde/clínicos, o que poderá constituir uma outra forma de estas
entidades apostarem na prevenção, além da cura, e de incentivar os seus colaboradores a participarem e integrarem equipas multidisciplinares.
No sentido de promover colaborações num âmbito mais abrangente, identifica-se também uma oportunidade para o estabelecimento de mecanismos de interação e de conhecimento mútuo entre as entidades participantes e interessadas
no processo de transferência e valorização de tecnologia de dispositivos médicos
de base tecnológica, que permitam dar a conhecer as valências, competências
(por exemplo, técnicas, científicas ou legais) e objetivos das entidades desta indústria no sentido de facilitar a identificação de parceiros críticos para o sucesso
dos projetos. A consolidação das plataformas de partilha de conhecimento e interação (open innovation platforms) podem aqui ter um papel relevante. Como mero
exemplo de iniciativas já decorrentes nesse sentido, apresenta-se o caso de grandes empresas organizadoras de prémios de incentivo para empresas inovadoras
mais pequenas, como forma de perceção do mercado e/ou de apoio no codesenvolvimento para capturar o valor dessas inovações.

Figura 3 – Dinâmica do Workshop de Prospeção e Identificação de Tecnologias com Elevado
Potencial de Transferência para o Mercado.
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Oportunidades no âmbito da Estratégia e Modelo de Negócio
Damos ainda nota de uma oportunidade no âmbito da identificação de novas estratégias e modelos de negócio, que deriva do facto de o número de Organismos
Notificados para os dispositivos médicos estar a diminuir. Esta diminuição poderá constituir uma oportunidade para o mercado nacional se adaptar às mudanças
impostas pela MDR, a par do resto da europa, e assim se tornar mais competitivo. Para tal seria necessário o surgimento de pelo menos uma entidade nacional
com a competência e ambição de se assumir como Organismo Notificado segundo as novas regras, dentro do seu âmbito específico de competência técnica. Para
além desta oportunidade, identifica-se ainda outra associada à esperada procura
acrescida por profissionais especializados na área regulamentar após a introdução da MDR, com a potencial criação de novos postos de trabalho associada. Devido à nova regulamentação, estes profissionais serão mais procurados para, p.
ex., assegurar o cumprimento da regulamentação, representar a empresa perante o Organismo Notificado e Autoridade Competente, ou ainda identificação e/ou
implementação de normas específicas associadas ao desenvolvimento de dispositivos médicos (ISO, europeias ou nacionais). Uma oportunidade na mesma linha
corresponde à possibilidade de os gabinetes de transferência de tecnologia das
entidades de I&D enquadrarem profissionais com competências específicas para
o aconselhamento dos investigadores nos seus roadmaps para comercialização,
que prevejam o processo de certificação. Finalmente, e uma vez que as spin-offs
foram identificadas como um dos veículos preferenciais para transferência de tecnologia de dispositivos médicos, identifica-se aqui também uma oportunidade
para as entidades de I&D apostadas na área dos dispositivos médicos de reforçarem os seus meios de apoio a investigadores envolvidos na comercialização dos
seus resultados, nomeadamente com apoio especializado ao nível regulamentar.
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CONCLUSÃO
Apresentam-se neste documento as principais conclusões reunidas das atividades do projeto e da rede MDevNet a respeito dos desafios e oportunidades para a
realização de atividades de transferência de tecnologia no setor dos dispositivos
médicos de base tecnológica. Os desafios identificados agregam-se nas dimensões normativa e regulamentar, financeira, humana e geográfica, enquanto que as
oportunidades identificadas se organizam nas dimensões da educação, cooperação em I&D e estratégia e modelo de negócio.
É reconhecido, de uma forma geral, que a indústria de dispositivos médicos em
Portugal e dos respetivos fabricantes em particular ainda tem uma dimensão relativamente pequena comparativamente a outras indústrias, como a indústria farmacêutica. As entidades que procuram inovar nesta área e transferir tecnologia
para o mercado deparam-se, como verificado, com dificuldades de várias ordens.
Contudo, uma observação muito positiva que resultou das atividades da rede
MDevNet é que as entidades participantes e iniciantes nesta indústria demonstram um claro e determinado interesse para vencer esses obstáculos, começando
desde logo pela sede de conhecimento demonstrada por informação que melhor
permita às entidades avaliar oportunidades de inovação, concretizar investigação
que leve a resultados mais próximos do mercado e, de uma forma geral, estarem
melhor preparadas para vencer os obstáculos que foram sendo identificados.
Esta predisposição, aliada às oportunidades identificadas que revelaram uma
margem de melhoria assinalável, permitem auspiciar um potencial de crescimento alargado ao alcance dos atores deste setor. Para a concretização dessa visão, no
entanto, é imperativo que as entidades participantes na investigação, desenvolvimento, certificação e comercialização de dispositivos médicos concentrem esforços para, de forma colaborativa, reforçarem os canais de cooperação e até promoverem mudanças estruturais com vista a reforçar a capacidade da indústria
nacional de transferir tecnologia para o mercado e de inovar na área dos dispositivos médicos.
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