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O Fraunhofer AICOS organizou esta semana o workshop 
"Prospeção e Identificação de Tecnologias com Elevado 
Potencial de Transferência para o Mercado", inserido 
nas atividades da rede MDevNet 
 
Direcionado a uma audiência constituída por investigadores que desenvolveram disposi-
tivos médicos de base tecnológica, o objetivo do workshop passou por apresentar as so-
luções propostas, analisar o potencial de transferência para o mercado das tecnologias 
que as suportam e, em simultâneo, pensar nas necessidades e em estratégias para al-
cançar de forma efetiva os clientes alvo.  
 
O projeto MDevNet: “Rede Nacional de Transferência de Conhecimento em Dispositivos 
Médicos”, coordenado pelo Fraunhofer AICOS, funciona como um fórum de discussão 
alargado que inclui workshops, seminários e outras atividades de networking junto das 
entidades envolvidas no desenvolvimento, comercialização, utilização ou transferência 
de tecnologia de dispositivos médicos. Nesse sentido e com vista à partilha de boas prá-
ticas e ao esclarecimento dos requisitos regulamentares e operacionais para uma trans-
ferência de conhecimento mais eficaz, mais de 500 pessoas já participaram nas ativida-
des da rede MDevNet através de seminários, workshops e reuniões de trabalho, durante 
os anos 2018 e 2019.  
 
A agenda do workshop incluiu os seguintes temas: certificação como passo fundamen-
tal do processo de valorização dos resultados de I&D (apresentado por Nuno Felício – 
Fraunhofer AICOS / MDevNet); fatores de sucesso para a adoção dos dispositivos médi-
cos (apresentado por Celina Lourenço – SIEMENS); e inovação e empatia para o futuro 
dos dispositivos médicos, que incluiu um sprint de Design Thinking (apresentado por 
Nuno Vargas – Senior Innovation Consultant – Fraunhofer AICOS).  
 
Os participantes foram, também, desafiados a fazerem uma breve apresentação das tec-
nologias que estão a desenvolver, destacando o problema que estão a resolver e o grau 
de inovação e aplicabilidade das suas tecnologias.  
 
Na sua grande maioria, as soluções apresentaram um elevado grau de maturidade e de 
potencial de transferência para o mercado, algumas já muito perto de oficializar o seu 
licenciamento, o que poderá ser atestado no catálogo de tecnologias a ser publicado, 
brevemente, pela rede MDevNet.  
 
A rede MDevNet, coordenada pelo Fraunhofer AICOS, assume assim um papel funda-
mental neste ecossistema, fomentando a partilha de experiências e conhecimento, forta-
lecendo a ligação entre as ideias e os projetos que nascem dentro das Universidades e a 
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sua transferência para o mercado, com o consequente impacto que isto traz à economia 
e à qualidade da vida dos cidadãos.  
 
 
Para saber mais informações do projeto, visite a página www.mdevnet.pt.  
 
 
O Projeto MDevNet é uma iniciativa cofinanciada pelo “COMPETE 2020 – Programa 
Operacional Competitividade e Internacionalização”, pelo “Portugal 2020” e pela União 
Europeia através do “FEDER – Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional”.  
 

 


