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Missão 

 

Desenvolver, fomentar e disseminar a Avaliação de Tecnologia em Saúde, em 

Portugal, com rigor científico e transparência, de modo a auxiliar o processo de 

tomada de conhecimento destes estudos, como facilitadores no processo de tomada 

de decisão e uso eficiente dos recursos. 

 

 

Objectivos Gerais 

 

- Discutir os conceitos de Avaliação de Tecnologia em Saúde. 

 

- Definir o conceito de Avaliação de Tecnologia em Saúde. 

 

- Desenvolver a pesquisa científica em Avaliação de Tecnologia em Saúde, através da 

divulgação de material científico dos membros do GrEAT. 

 

- Constituir uma rede de profissionais /investigadores qualificados ligados a esta área 

específica. 

 

- Contribuir para a construção de uma plataforma em Avaliação de Tecnologia em 

Saúde, que articule participantes do meio académico e científico e participantes dos 

meios empresarial e profissional. 
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Plano de Acção 

» Documentar a Avaliação de Tecnologia em Saúde em Portugal 

 Identificar estudos já realizados nesta área. 

 Identificar possíveis trabalhos a desenvolver. 

 

 

» Debater a Avaliação de Tecnologia em Saúde 

 Participar activamente no Programa Doutoral em Avaliação de Tecnologia 

(FCT/UNL) através da realização de seminários, conferência e debates. 

 Participar assiduamente na realização dos Reading Labs do Programa 

Doutoral em Avaliação de Tecnologia (FCT/UNL). 

 Promover eventos em instituições de investigação, hospitais públicos e 

privados  e empresas sobre a temática (ex: COTEC, Siemens, Philips, Health 

Cluster Portugal,  CES Coimbra, CESNova, ATARP,etc). 

 Promover eventos em instituições de ensino sobre a temática (ex: ESTeSL, 

Univ. Évora, ESSA, ESEM,  Univ. Coimbra, Univ. Atlântica, etc).   

 Colaborar com centros de investigação (IET/CESNova-UNL, CES-UCoimbra, 

SOCIUS-ISEG, CIES-ISCTE,UECE-ISEG, etc). 

 Participar em eventos que envolvam a temática da Avaliação de Tecnologia em 

Saúde.   
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Iniciativas / Resultados 

 

» Produção de Documentos 

 Edição de um Livro / capítulo sobre Avaliação de Tecnologia em Saúde, em 

Portugal. 

 Participação na Newsletter do Programa Doutoral em Avaliação de Tecnologia 

(FCT/UNL). 

 Participação com comunicação em congressos e conferências. 

 Realização de working papers para publicação em revistas científicas da área, 

na seguinte proporção: 

Ano Nº de realizações 

2011 2 
2012 6 

 

 

 

» Participação na internet 

 Actualização constante, da informação na página da internet do GrEAT – 

Avaliação de Tecnologia (Portugal), na área destinada para tal (GT1) em 

http://avaliacaotecnologia.wordpress.com/actividades-great/grupos-de-trabalho-

great/gt1-avaliacao-de-tecnologia-em-saude/ 

 Actualização da página da Wikipédia, no que concerne à definição de 

Avaliação de Tecnologia em Saúde 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Avalia%C3%A7%C3%A3o_de_tecnologia 

 Organização de páginas específicas no Facebook e/ou ResearchGate. 

 

 

http://avaliacaotecnologia.wordpress.com/actividades-great/grupos-de-trabalho-great/gt1-avaliacao-de-tecnologia-em-saude/
http://avaliacaotecnologia.wordpress.com/actividades-great/grupos-de-trabalho-great/gt1-avaliacao-de-tecnologia-em-saude/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Avalia%C3%A7%C3%A3o_de_tecnologia
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» Desenvolvimento de Actividades 

 

 Realização de conferências, debates, seminários sobre Avaliação de 

Tecnologia em Saúde, junto das entidades colaboradoras, na seguinte 

proporção: 

Ano Nº de realizações 
2011 1 
2012 2 

 

 

 Participação em semináros, debates ou conferências com comunicações orais 

e posters, na seguinte proporção: 

Ano Nº de realizações 

2011 2 
2012 6 

 


