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MDevNet conquista prémio de Boas Práticas Infarmed
25+
O projeto MDevNet do Fraunhofer AICOS foi hoje premiado pelo Infarmed nos Prémios
de Boas Práticas Infarmed 25+, que distingue projetos e instituições promotoras de boas
práticas, no setor dos Medicamentos e Produtos de Saúde.
O Fraunhofer AICOS, com mais esta distinção pública, consolida a importância das competências do centro de investigação, a aplicabilidade prática do trabalho que desenvolve
e o seu impacto na sociedade.
O Projeto MDevNet: “Rede Nacional de Transferência de Conhecimento em Dispositivos
Médicos”, coordenado pelo Fraunhofer AICOS, orgulha-se pela distinção recebida hoje
na categoria de “Projetos” dos Prémios de Boas Práticas Infarmed 25+, organizados
pelo INFARMED, I.P. no âmbito do encerramento das comemorações do seu 25º aniversário.
Esta distinção é resultado das iniciativas de valorização do conhecimento desenvolvido
por entidades do sistema de I&I sobre dispositivos médicos de base tecnológica promovidas pelo Fraunhofer AICOS no âmbito do projeto e rede MDevNet.
Esta rede 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, com vista à partilha de boas práticas e ao esclarecimento dos requisitos regulamentares e operacionais para uma transferência de conhecimento mais eficaz.
Durante o ano 2018, mais de 500 pessoas já participaram nas atividades da rede MDevNet através de seminários, workshops e reuniões de trabalho.
Estas iniciativas continuarão em 2019 e culminarão com a publicação de um “Manual
de Boas Práticas para o Desenvolvimento e Transferência de Tecnologia de Dispositivos
Médicos”, um “Catálogo de Resultados de I&D na área dos Dispositivos Médicos de
Base Tecnológica com Elevado Potencial de Valorização” e ainda um “Relatório de Obstáculos e Oportunidades para a Transferência de Tecnologia no Setor dos Dispositivos
Médicos de Base Tecnológica”.
Para saber mais informações do projeto, visite a página www.mdevnet.pt.
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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”.
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