
 

 

CALL FOR PAPERS – PRÉMIO INOVAÇÃO EM CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS 

 
 

I WORKSHOP SOBRE INOVAÇÃO EM  

CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS 
 

 

Dia 21 de Setembro de 2015 

Horário: das 14.00h às 18.00h 

No âmbito do 

I Fórum “Contratualização nos cuidados de saúde primários para os profissionais, as unidades 
funcionais e os ACES” 

Lisboa, IHMT, 22 de Setembro de 2015 
 

Objectivos 

Estamos em 2015, passaram-se 10 anos depois do início da Reforma dos Cuidados de 

saúde Primários que revolucionou a organização, a gestão e a prestação de serviços 

com a criação de novas unidades (ACES, USF, UCSP, UCC, USP, URAP, etc.). Que 

Inovações tem tido maior impacto? Que inovações organizacionais, de gestão e 

tecnológicas têm conseguido melhorar a qualidade ou reduzir custos? Que inovações 

podem ser exemplo de melhores práticas?   

Durante o Workshop irá debater-se o papel da inovação na reforma dos CSP, com 

vários convidados e os melhores projectos que se candidatarem serão seleccionados 

para o prémio da inovação. 
 

Valor do prémio: 2 500€ - Patrocinado pela Merck Sharp & Dohme (MSD) 
 

 Principais tópicos de inovação: 

- Atendimento e reorganização de serviços; 

- Organização e trabalho de equipa; 

- Utilização de sistemas de informação e 
telemedicina; 

- Potenciação da governação cllínica e utilização de 
normas de orientação clínica; 

- Estratégias Regionais de Saúde e Planos Locais de 
Saúde; 

- Integração de Cuidados, com hospitais ou com 
cuidados continuados; 

- Centralidade e educação dos doentes; 

- Gestão da doença crónica e “goal-oriented care”; 

- Avaliação de Desempenho e Formação Avançada; 

- Parcerias e colaboração com a comunidade; 

- Novos modelos de gestão (Lean, Six-sigma), 

logística e melhoria da qualidade (certificação);  

- Gestão de informação e Big Data para apoio à 
decisão; 

- Investigação e desenvolvimento (colaboração com 
Universidades e Centros de Investigação); 

 

 
Para participar no prémio deve enviar com um artigo que inclua os resultados da 
inovação realizada (4 a 5 páginas, entre 2000 e 3000 palavras).  

Os artigos devem ter a seguinte estrutura: 

 - Título, Autores, Resumo, palavras-chave; 

 - Contexto Organizacional (ACES, USF, USP, UCC, etc.); 



 

 - Definição do Problema; 

 - Inovação: Solução para o problema; 

 - Implementação e demonstração da solução (fases, recursos, actores, etc.); 

 - Benefícios obtidos (resultados, quantificação, etc.); 

Podem participar os profissionais ou instituições dos Cuidados de Saúde Primários 
do Serviço Nacional de Saúde. 

Processo de Selecção: 

  Os 10 melhores serão seleccionados para o “Innovation Pitch” durante o 
workshop, onde será escolhido o projecto mais inovador; 

 Os 20 melhores serão seleccionados para apresentarem os seus resultados em 
Póster, e posteriormente editados em livro sobre inovação nos cuidados de 
saúde primários.  

 Enviar para: inovsaude@gmail.com 

 
    

 DATAS IMPORTANTES: 
  

 - Prazo final para envio dos artigos: 10 de Setembro de 2015  

 - Notificação aos autores: 12 de Setembro de 2015  

 - Prazo de Inscrição no workshop: Até 18 de Setembro de 2015 

  - Valor de Inscrição no workshop e participação no prémio: Dado que o Workshop 
é um evento que se encontra associado ao I Fórum “Contratualização nos 
cuidados de saúde primários para os profissionais, as unidades funcionais e os 
ACES” a decorrer no dia 22, o valor da inscrição dos 2 eventos está associada e 
terá o valor de 20 euros se for realizada para os 2 eventos ou de apenas 10 euros 
se se tratar de inscrição apenas no Workshop. O envio de um artigo para o 
prémio implica a inscrição no Workshop de pelo menos um dos autores.  

mailto:inovsaude@gmail.com


 

 

 
    

 Programa 

 “I Workshop sobre Inovação em Cuidados de Saúde 
Primários” 

 Lisboa, IHMT, 22 de Setembro de 2015 
  

 

14:00h | Abertura 

14:10h-14:40h | Inovação em Saúde: oportunidades e desafios 

14:40h-15:45h | Inovação em CSP na Europa e em África 

15:45h-16:00h | Pausa para café 

16:00-18:00h | Innovation pitch: 10 propostas mais inovadoras em CSP 

18:00h | Conclusão (entrega do prémio no dia seguinte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcerias: IHMT (Instituto de Higiene e Medicina Tropical) 
ACSS (Administração Central do Sistema de Saúde) 

Patrocínio Científico: USF-AN (Unidades de Saúde Familiar – Associação Nacional) 
APMGF (Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar) 

Patrocínio Platina: MSD (Merck Sharp & Dohme) 
Patrocínio Prata: LEO Pharma 
  



 

 

INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO 

 

 

VALOR DE INSCRIÇÃO 10€ ou GRATUITA (caso se inscreva também no “I Fórum de 
Contratualização nos CSP para os 
Profissionais, as Unidades Funcionais e os 
ACES" a decorrer no dia 22 de Setembro) 

 

 

 

 

O pagamento da Inscrição no "I Workshop sobre inovação em cuidados de saúde 

primários", a decorrer no dia 21 de Setembro, caso se inscreva apenas neste evento, 

deverá processar-se do seguinte modo: 

 
1) Deverá efectuar transferência Bancária para o NIB 0032 0587 0020012535377 

pertencente à Associação para o Desenvolvimento e Cooperação Garcia de Orta 

2) Deverá indicar na transferência “Inscrição no Fórum” 

3) Deverá enviar-nos o comprovativo de transferência para o e-mail 

secretariadoforunssetembro@gmail.com juntamente com os dados para emissão de 

recibo (nome completo, NIF e morada) 

 

 

 

O "I Workshop sobre inovação em cuidados de saúde primários", é um evento que se 

encontra associado ao “I Fórum Contratualização nos cuidados de saúde primários para os 

profissionais, as unidades funcionais e os ACES”. 

O Fórum decorrerá no dia 22 de Setembro entre as 10h15m e as 19h e o Workshop 

decorrerá no dia 21 entre as 14 e as 18h. 

O valor da inscrição no “I Fórum de Contratualização nos CSP para os Profissionais, 

as Unidades Funcionais e os ACES" é de 20 euros (por pessoa), sendo neste caso, a 

inscrição no "I Workshop sobre inovação em cuidados de saúde primários" gratuita. 
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