
Fig 2. Momento de discussão de 

projetos de inovação 

 

 

Evento de MatchMaking 2018 do EIT Health em Napóles 
 

Nos dias 26 e 27 de Fevereiro deste ano, ocorreu em Nápoles um evento de MatchMaking 

organizado pelo EIT Health, uma Comunidade de Conhecimento e Inovação (KIC) estabelecida 

pelo Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT), criado em 2008 para promover a inovação 

e o empreendedorismo em toda a Europa, reunindo mais de 300 participantes, cientistas, 

académicos e representantes de empresas com o objetivo de criar sinergias, promover o contato 

entre os várias entidades e estimular a criação de parcerias e consórcios para desenvolvimento 

de projetos aumentando as candidaturas de qualidade a financiamentos.  

Neste evento foram organizadas e 

realizadas pequenas reuniões B2B (de 

entidade para entidade), sessões de 

mesa redonda, e sessões de brainstor-

ming e uso de ferramentas de design 

thinking (Fig 1) em equipas abordando 

desafios essenciais na saúde e na 

inovação. 

                                                                                    

 

Em representação da Universidade de Lisboa e do Centro 

Hospitalar Lisboa Norte esteve presente a Professora Doutora 

Isabel Rocha (Fig. 2), vice reitora da Universidade de Lisboa, 

presidente do Gabinete de Inovação e Empreendedorismo 

(GIE) e docente da Faculdade de Medicina da Universidade de 

Lisboa (FMUL), e Sónia Teixeira do Gabinete de Inovação e 

Empreendedorismo (GIE) em representação da FMUL.   

Todo o ambiente animado e positivo do evento estimulava 

à comunicação entre representantes tanto da academia 

como empresariais, tendo sido possível entrar em contacto 

com pessoas de diversos países, enriquecendo o portfólio 

de parcerias. A estratégia da organização de criar pequenas 

reuniões rápidas levou a que fosse possível conversar com 

um maior número de pessoas, com menos formalismo e 

focados nos objetivos: fomentação de novas relações entre 

elementos dos vários países e articulação de ideias e 

Fig.1: Sessões de Brainswriting e Clustering  

 



identificação de como diferentes estratégias são usadas para temas e desafios similares em 

diferentes países, no sentido de criar projetos diferenciados e com propostas de valor.  

No final, na sessão de encerramento (Fig.3) houve uma reflexão sobre o impacto positivo de 

todo o evento nos parceiros, e que resultará em parcerias mais fortes e projetos com mais 

qualidade e inovação propostos aos programas de financiamento. Houve ainda espaço para 

esclarecimentos e sugestões: foi várias vezes reforçado que este evento deveria ter repetições 

ao longo do ano o que mostra sem dúvida o quanto todas as entidades percebem a utilidade 

deste tipo de iniciativas. Afinal, o contacto pessoal, num espaço próprio e sem as barreiras 

tecnológicas normais do dia-a-dia, é essencial e vital para o fortalecimento das relações tanto 

humanas, como para assegurar o sustentável desenvolvimento dos projetos na área da saúde, 

o que é benéfico para todos. 

 

  

       Fig. 3 Sessão de encerramento 


