CENTRO DE SIMULAÇÃO AVANÇADA MULTIDISCIPLINAR
CONQUISTA APROVAÇÃO "POR Lisboa 2020"

Será o primeiro centro de referência internacional científico e tecnológico
na área da segurança do doente, de vanguarda educacional e de inovação
aplicadas aos cuidados de saúde, contribuindo para a internacionalização
do conhecimento em saúde de Portugal.

Decorridos dois anos de trabalho em parceria entre uma das principais instituições de referência do
ensino das ciências médicas, a Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa (FMUL) e um dos
maiores hospitais de referência, em Portugal, o Centro Hospitalar Lisboa Norte (CHLN), foi concluído
com sucesso o dossier do Centro de Simulação Avançada Multidisciplinar, o qual mereceu a aprovação
recente pelo POR Lisboa 2020, de parte do investimento total previsto na ordem dos 4 milhões de
euros.

O futuro Centro de Simulação Avançada Multidisciplinar, resultante de uma candidatura apresentada à
categoria “Infraestruturas Educativas para o Ensino Superior - Equipamentos”, permitirá não só oferecer
novos programas de ensino aos alunos do ensino pré e pós-graduado da FMUL, como possibilitar a
formação adequada em diversas áreas clínicas críticas aos profissionais do CHLN, bem como cursos de
formação a profissionais externos, nacionais e estrangeiros.

Este inovador Centro de Simulação será um dos maiores e melhores da Europa, dado que a sua
capacidade tecnológica e as suas áreas permitirão formar e treinar estudantes da FMUL e profissionais
de diversas áreas do CHLN, nomeadamente, médicos especialistas, internos, enfermeiros e técnicos de
saúde, mas também permitirão desenvolver cursos inovadores de formação por simulação avançada em
alta fidelidade em áreas de saúde multidisciplinares, direcionados ainda a alunos externos à FMUL ou a
profissionais externos ao CHLN e, ou a investigadores, escolas, bombeiros, proteção civil, forças de
segurança, prestadores de cuidados de saúde domiciliares, entre outros, ainda inexistentes, na região e
no País.

De referir que, em termos formativos e educacionais, os Centros de Simulação Médica constituem o
gold-standard internacional no treino avançado de estudantes, profissionais e equipas de saúde, assim
como é de sublinhar que existe um potencial no mercado português de saúde que engloba 120.000
profissionais médicos e enfermeiros, mais de 58.000 estudantes do ensino superior em saúde e vários
grupos profissionais conexos (bombeiros, proteção civil, militares) e que Lisboa, bem como toda a zona
a sul do País não detêm qualquer estrutura educacional deste tipo.

Este Centro irá claramente também contribuir para a competitividade da Cidade de Lisboa e do Cluster
Saúde, pela inovação tecnológica que terá disponível, pela capacidade instalada e pelos parceiros
estratégicos, nacionais e estrangeiros, que irá atrair.

Centro de Simulação Avançada: uma resposta integrada de Educação Médica, I&D, Inovação
e Internacionalização.
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