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1. Evento 
 

Local: Rua Dr. António Bernardino de Almeida, 830, 844, 856, 4200-072 Porto, Portugal 

Data: 4 de Junho de 2018 

Horário: Das 10h00 às 12h30 

 

2. 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, por exemplo. 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 baseada 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 envolvidos nos 

processos de certificação tornando-os desconhecidos e inacessíveis à maioria dos atores envolvidos 

na sua criação e desenvolvimento. 

 

 

Figura 1 - Workshop de Auscultação dos Principais Obstáculos e Oportunidades dos Membros da 
Rede MDevNet para a Valorização e Transferência de Conhecimento de Dispositivos Médicos 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainda neste contexto, e no âmbito das atividades da Rede MDevNet, foi realizado a 9 de Março um 

primeiro workshop que reuniu vários stakeholders que participam no processo de transferência de 

tecnologia de dispositivos médicos de base tecnológica, incluindo desenvolvimento, comercialização, 

regulação e certificação. Esse evento levou à identificação de diversos 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). 

 

A primeira reunião de trabalho realizou-se a 13 de Abril de 2018, com cada Grupo de Ação a focar-

se em cada um dos temas convergentes identificados acima. 

 

Relativamente à primeira reunião, a constituição dos Grupos de Ação manteve-se relativamente 

estável, verificando-se alguns novos entrantes que vieram a enriquecer a troca de ideias. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Objetivos 
 

Cada Grupo de Ação tem planeadas 3 reuniões de trabalho para identificação e aprofundamento 

das questões principais de cada tema convergente, para que no final se possam extrair informações 

relevantes e conclusões concretas para partilha com os restantes membros da Rede MDevNet. Estas 

reuniões seguem o seguinte esquema: 

 

 

Figura 2- Estrutura das Reuniões de Trabalho dos Grupos de Ação. 

 

A reunião referente ao presente relatório corresponde à “Reunião 2” deste processo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Programa 
 

Parte I – Receção dos Participantes & Início das Reuniões 

10:00: Registo e receção dos participantes 

10:15: Introdução à estrutura das Reuniões de Trabalho dos Grupos de Ação 

10:25: Início das Reuniões de Trabalho dos Grupos de Ação 

11:15: Coffee-Break & Networking 

 

Parte II – Conclusão das Reuniões 

11:30: Reinício das Reuniões de Trabalho dos Grupos de Ação 

12:20: Conclusão das Reuniões de Trabalho dos Grupos de Ação 

 

Parte III – Partilha dos Principais Pontos de cada Grupo de Ação 

12:25: Divulgação dos principais problemas identificados – Moderadores das Reuniões 

12:40: Encerramento 

 

 

5. Sumário e Conclusões 
 

5.1 Sumário do Evento 

A Parte I começou com a receção dos participantes (Escola Superior de Enfermagem do Porto), com 

um breve momento de networking antes de os mesmos se dirigirem para as salas de reunião dos 

Grupos de Ação em que se inscreveram, onde foram apresentados aos moderadores das respetivas 

reuniões. De seguida, foi feita uma breve introdução inicial por Nuno Felício para sublinhar os 

objetivos da sessão e assegurar o alinhamento quanto ao método de trabalho dos 3 Grupos de Ação. 

A discussão começou com a apresentação das principais questões que emergiram da 1ª Reunião de 

Trabalho e com as sugestões de resposta produzidas pela equipa do projeto MDevNet após um 

exercício de pesquisa e consulta bibliográfica. Sobre essa base, os participantes das Reuniões 

partilharam experiências e sugeriram potenciais formas de abordar os desafios. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Apresentação de conclusões das Segundas Reuniões de Trabalho (Grupo 1). 

 

A Parte II teve início com um coffee-break de pequena duração, onde os participantes tiveram 

oportunidade de estabelecer networking e de trocar algumas ideias sobre as temáticas discutidas até 

ao momento. 

 

A Parte III consistiu na sessão final onde o moderador de cada Grupo de Ação teve oportunidade de 

partilhar com todos os participantes os principais pontos debatidos e os problemas identificados em 

cada Grupo de Ação e as sugestões de tópicos e melhorias para a próxima, e última, Reunião de 

Trabalho. 

 

5.2 Conclusões 

5.2.1 Pontos Principais 

Apresentam-se de seguida os pontos referentes a cada Grupo de Ação que ilustram, atualmente, o 

conhecimento que as entidades possuem sobre o mercado dos dispositivos médicos. 

 

Do Grupo de Ação 1, extraíram-se os seguintes pontos principais de discussão: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 As notas recolhidas para dar resposta às questões da primeira reunião permitiram esclarecer 

desde logo várias dúvidas aos presentes, nomeadamente aquelas relacionadas com o tipo 

de dispositivos médicos (p.ex. tinha ficado a dúvida sobre a classificação dos dispositivos em 

ativos ou não ativos e dispositivos invasivos, bem como, o enquadramento do software nesta 

questão); 

 Permanecem ainda muitas dúvidas em redor do software médico, sendo que determinar a 

sua finalidade continua frequentemente a ser um exercício com alguma incerteza, 

particularmente quanto ao que efetivamente determinará se este é um dispositivo médico, 

ou não. Por outro lado, foi levantada a necessidade de clarificação quanto aos Sistemas de 

Gestão da Qualidade aplicados a empresas de base tecnológica que produzem software, 

dado que, por exemplo, não é ainda percetível para estas se convirá implementar a norma 

ISO 9001 ou ISO 13485 enquanto atravessam um processo de certificação FDA ou MDR. 

Estas normas, apesar dos esforços necessários em prol de uma harmonização de ambas as 

legislações, ainda possuem algumas diferenças; 

 Quanto à certificação de dispositivos médicos, havia ainda a dúvida sobre o impacto, e 

efeitos retroativos, da MDR (Medical Device Regulation) e às respetivas novas regras 

impostas, sobre dispositivos regulados pela MDD (Medical Device Directive). Nesta segunda 

iteração, já estava, no entanto, mais claro, o que fazer quanto a dispositivos médicos de 

Classe I considerados auto certificados (que não estão sujeitos a auditoria por parte de um 

Organismo Notificado, mas que precisam de implementar um Sistema de Gestão de 

Qualidade, como a norma ISO 13485 e que carecem, na mesma, de estudos clínicos para 

aferição da eficácia e do grau de risco); 

 Uma parte da reunião foi dedicada às questões relacionadas com os custos inerentes aos 

estudos clínicos necessários, que podem ter caráter interventivo ou não e que podem ser 

submetidos a Comissões de Ética (CES - Comissão de Ética para a Saúde, ou CEIC - Comissão 

de Ética para Investigação Clínica) que os irão avaliar. Ainda neste assunto, foram discutidos 

alguns exemplos de parâmetros que um bom estudo clínico, apto para submissão, deverá 

ter: finalidade, análise de estado da arte e de estudos similares, métricas estatísticas 

pretendidas e grau de confiança, tamanho de amostra ideal, número de participantes, 

referência ao Sistema de Gestão de Qualidade já implementado (o que acabará por 

determinar, também, os custos inerentes ao estudo em si); 

 Existe já uma consciencialização geral dos participantes de que não existe sediado em 

Portugal um Organismo Notificado dedicado à avaliação de conformidade de fabricantes de 

dispositivos médicos. Foi também neste contexto sublinhada a utilidade e relevância da 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

agregação de um conjunto de hiperligações que poderão reencaminhar as entidades para 

locais que contêm listas de Organismos Notificados registados na União Europeia, no website 

da Rede MDevNet. Sabe-se também que, em Portugal, o INFARMED I.P. é a Autoridade 

Nacional Competente, a quem se deverá pedir esclarecimentos e/ou autorizações no âmbito 

dos dispositivos médicos. 

 

 

Figura 4 – Momento de networking com todos os participantes dos Grupos de Ação. 

 

Do Grupo de Ação 2, extraíram-se os seguintes pontos principais de discussão: 

 À semelhança da reunião anterior, foi novamente abordado o tema da usabilidade dos 

dispositivos médicos e a correspondente obrigatoriedade de existência de uma base de 

dados com os erros associados à má utilização dos dispositivos. Foi ainda apontado o facto 

de a revisão da normalização europeia ser pouco clara nesta matéria e que a Rede MDevNet 

poderia eventualmente facilitar a obtenção de mais informação sobre como lidar com o 

assunto; 

 Foi uma vez mais reforçada a importância do envolvimento dos profissionais de saúde em 

investigações que envolvam o desenvolvimento de novos dispositivos médicos; 

 Devido à atualidade do tópico, o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) foi 

bastante discutido, especialmente tendo em conta as questões inerentes ao 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

desenvolvimento dos dispositivos médicos. Foi sugerido que seria interessante a criação de 

um conjunto de guidelines que permitissem às entidades não empresariais (públicas e 

privadas) e às empresas saber que itens devem ser equacionados neste contexto quando se 

parte para um projeto de desenvolvimento de um dispositivo médico. As guidelines serviriam 

para que fossem equacionadas e mensuradas as condições que asseguram o cumprimento 

com o RGPD desde as fases iniciais; 

 A classificação de um dispositivo médico continua a levantar muitas dúvidas, pelo que foi 

inclusivamente sugerida a consideração da eventual criação, no âmbito da Rede MDevNet, 

de um grupo consultivo formado por personalidades/especialistas da área dos dispositivos 

médicos, que pudesse providenciar um parecer (não vinculativo e apenas consultivo) sobre 

a classificação mais ajustada de um determinado dispositivo médico na fase de projeto. Tal 

permitiria obter pistas importantes para a tomada de decisões na fase inicial do processo de 

desenvolvimento que ter um impacto significativo no desenvolvimento. 

 

 

Figura 5 - Apresentação de conclusões das Segundas Reuniões de Trabalho (Grupo 2). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do Grupo de Ação 3, extraíram-se os seguintes pontos principais de discussão: 

 Tal como em situação anterior, está esclarecido que em Portugal não existe nenhum 

Organismo Notificado que lide com questões relacionadas com o mercado dos dispositivos 

médicos, e que, derivado disso e do facto de Portugal ser um mercado emergente e com 

tendência de crescimento nesta área, coloca-se uma oportunidade de mercado para as 

empresas portuguesas com pretensão e elegibilidade para se tornarem Organismo 

Notificado. 

 Surgiu também neste grupo uma questão particular sobre o software desenvolvido para o 

ensino e aprendizagem de Medicina, e qual o seu enquadramento na MDR, algo que foi 

desde logo possível esclarecer que, não sendo considerado dispositivo médico, os respetivos 

critérios de avaliação e qualidade seriam diferentes daqueles exigidos para o software que 

fosse considerado dispositivo médico; 

 Analisaram-se os critérios que poderão definir uma tecnologia com elevado potencial de 

transferência. Verificou-se que estes não são totalmente consensuais, e que acabam por 

depender, de certa forma, do tipo de entidade que está a avaliar a tecnologia: no caso das 

empresas, geralmente, há um cuidado de avaliação do potencial de rapidez e risco para 

chegar ao mercado, sendo que se denota já uma forte vontade de colaboração das empresas 

com o meio académico no sentido de desenvolver projetos académicos em contexto 

empresarial ou com outras entidades europeias, como é exemplo a Glintt; no caso dos 

centros de investigação, os TTOs geralmente dão apoio aos investigadores em atividades 

como, por exemplo, avaliação do potencial de mercado bem como de identificação de 

potenciais licenciadores, na proteção e gestão da propriedade intelectual, na obtenção de 

parceiros do meio empresarial e na consideração da criação, ou não, de spin-offs para 

exploração dos resultados de I&D. Alguns exemplos: a cultura do CINTESIS – Centro de 

Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde – de promoção e apoio das iniciativas 

empreendedoras dos seus investigadores, incluindo de avaliação de mercado, é 

aparentemente um fator determinante para o número e sucesso das suas spin-offs; o 2CA-

Braga – Centro Clínico Académico de Braga – indicou o desafio de analisar os projetos que 

lhes chegam para apoio e de priorizar essa lista de candidatos, pelo que neste caso, como 

em outros, seria particularmente relevante a existência de guidelines de avaliação do 

potencial deste tipo de projetos. No caso do Health Cluster Portugal (HCP), que promove a 

cooperação entre empresas ligadas à saúde no sentido de tornar Portugal num Pólo 

Competitivo na área da saúde, posiciona-se como um parceiro que promove junto dos seus 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

associados apoios para a realização deste tipo de avaliação (que engloba apoio jurídico, 

estudos de mercado, financiamento, mapeamento tecnológico, oferta formativa e 

oportunidades de networking com entidades externas e outros stakeholders importantes);  

 Já as Plataformas de Divulgação de Resultados I&D (também conhecidas como Open 

Innovation Platforms), reuniram consenso quanto à sua efetiva utilidade prática, ainda que 

revelem muita margem de crescimento em termos de desenvolvimento e divulgação. A mais 

reconhecida foi a Enterprise Europe Network, uma plataforma europeia sobre a qual 

surgiram testemunhos positivos. Esta plataforma tem pontos de contactos nacionais e 

mesmo locais que ajudam a tornar o atendimento mais personalizado a todos os que 

pretendam disseminar resultados ou tecnologias. Em termos de tecnologia médica, foi 

também referida a plataforma Eureka, promovida pela Medtronic, que apoia diversas 

entidades e investigadores. A nível nacional, promovida pelo HCP, existe a SciPort, Science 

Portugal, que já demonstrou sucesso em ajudar investigadores a divulgar os seus projetos 

pelos meios de comunicação social. Também foi proposto um método original de promoção 

e financiamento de dispositivos médicos: o método de crowdfunding. Esta foi, no entanto, 

encarado como um método com aplicabilidade mais restrita a gadgets e/ou apps para o 

consumidor, sendo que ficaram dúvidas sobre a capacidade de conjugar os processos 

regulamentares com o relativo imediatismo destas iniciativas. 

 Foi sugerida a consideração da criação de uma base de dados atualizada das startups 

portuguesas que operem na temática dos dispositivos médicos, como forma de facilitar a 

criação de sinergias nesta indústria. 

 Foi referido que não são sempre claras as regras relativas à titularidade dos direitos de 

propriedade intelectual dos alunos e investigadores das instituições de investigação, e que 

isso terá impacto na facilidade com que os investigadores identificam e medem as suas 

opções de envolvimento dos esforços de comercialização de resultados de I&D. Ficou a 

sugestão de melhorar a comunicação das entidades académicas que assumam uma postura 

de apoio ao empreendedorismo, relativamente a este aspeto. Foi também sugerido que 

poderá também ser trazida alguma luz a este aspeto na Rede MDevNet. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Apresentação de conclusões das Segundas Reuniões de Trabalho (Grupo 3). 

 

5.2.2 Resumo 

Cada Grupo de Ação identificou vários aspetos particulares que correspondem a obstáculos ou 

dificuldades para o sucesso dos processos de transferência de tecnologia e valorização de dispositivos 

médicos. Esses aspetos são apresentados no ponto 5.2.1, podendo ser resumidos da seguinte forma:  

No Grupo de Ação 1, apesar de várias das questões levantadas originalmente na primeira reunião 

terem sido esclarecidas, permanecem dúvidas substanciais relativamente à classificação de software 

como dispositivo médico. A necessidade de certificação não só do dispositivo, mas também da 

entidade (Sistema de Gestão de Qualidade) foi reconhecida como uma dificuldade acrescentada, e, 

em geral, reina a perceção de que os custos de todo o processo de certificação são dos obstáculos 

mais significativos. 

Já o Grupo de Ação 2 viu o tema do debate ser frequentemente levado para o tema da 

regulamentação, uma vez que este tem implicações profundas na forma como decorrem os projetos 

de codesenvolvimento e convalidação. O Grupo identificou os problemas que existem no âmbito da 

usabilidade dos dispositivos médicos, especialmente no caso do software; abordou a problemática 

gerada pelo RGPD em redor do desenvolvimento de novos dispositivos médicos e, também, a 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

dificuldade ainda existente em classificar com confiança os dispositivos médicos desenvolvidos (ou 

de saber, a priori, na fase de projeto/ideação, com que tipo de dispositivo irão lidar). 

Até o Grupo de Ação 3 abordou tópicos de regulamentação, nomeadamente no que respeita ao 

desenvolvimento de software aplicado ao ensino da prática clínica e da sua inserção no contexto dos 

dispositivos médicos. Compreende-se o motivo, dado que o caminho regulamentar poderá ter um 

impacto decisivo nas opções relativas ao processo de transferência da tecnologia. O Grupo discutiu 

ainda os critérios que poderão ser utilizados como referência para determinar o potencial de 

transferência para o mercado de uma determinada tecnologia de dispositivos médicos; reconheceu 

a utilidade e importância das plataformas de divulgação de resultados de I&D (open innovation 

platforms) na criação de novas parcerias e facilitação da comercialização, e identificou a pertinência 

da eventual criação de uma base de dados com as startups portuguesas a desenvolver dispositivos 

médicos de base tecnológica. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Próximos Passos 
 

1. Disponibilização do Relatório das Segundas Reuniões de Trabalho dos Grupos de Ação na 

página da Rede MDevNet; 

2. Período até 12 de Setembro para receção de sugestões complementares para integração 

no Relatório, por parte dos membros da Rede MDevNet: 

a. O Relatório permanecerá disponível no website da Rede MDevNet; 

3. Data da próxima reunião de trabalho dos Grupos de Ação: 21 de Setembro de 2018. 

a. A Rede MDevNet manter-se-á aberta a manifestações de interesse para integração 

dos Grupos de Ação; 

b. Será partilhado com antecedência em relação à próxima reunião dos Grupos de 

Ação, o “Manual de Boas Práticas para Transferência de Tecnologia no Setor dos 

Dispositivos Médicos de Base Tecnológica”; 

c. Essas Reuniões irão focar-se na consolidação das conclusões das primeiras reuniões 

e obtenção de feedback sobre a versão Draft do Manual de Boas Práticas a ser 

trabalhado pela equipa do Projeto MDevNet. 



7. Anexo – Informação Complementar 

 



7. Anexo – Informação Complementar 

 



7. Anexo – Informação Complementar 

 



7. Anexo – Informação Complementar 

 



7. Anexo – Informação Complementar 

 



7. Anexo – Informação Complementar 

 



7. Anexo – Informação Complementar 

 



7. Anexo – Informação Complementar 

 



7. Anexo – Informação Complementar 

 



7. Anexo – Informação Complementar 

 



7. Anexo – Informação Complementar 

 



7. Anexo – Informação Complementar 

 



7. Anexo – Informação Complementar 

 



7. Anexo – Informação Complementar 

 



7. Anexo – Informação Complementar 

 



7. Anexo – Informação Complementar 

 



7. Anexo – Informação Complementar 

 



7. Anexo – Informação Complementar 

 



7. Anexo – Informação Complementar 

 



7. Anexo – Informação Complementar 

 



7. Anexo – Informação Complementar 

 



7. Anexo – Informação Complementar 

 



7. Anexo – Informação Complementar 

 



7. Anexo – Informação Complementar 

 



7. Anexo – Informação Complementar 

 



7. Anexo – Informação Complementar 

 



7. Anexo – Informação Complementar 

 



7. Anexo – Informação Complementar 

 



7. Anexo – Informação Complementar 

 



7. Anexo – Informação Complementar 

 

 


