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Workshop D: “Investigação, Desenvolvimento e Ensaios Clínicos” 

 

Memorando 

 

Moderador: Prof.ª Doutora Maria do Céu Machado | Presidente do Conselho Diretivo do INFARMED, I.P. 

Relatores: Dr. Francisco Goiana da Silva | Adjunto do Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde 

e Dr.ª Helena Beaumont | Direção de Avaliação de Medicamentos/Unidade de Ensaios Clínicos do INFARMED, 

I.P. 

 

Participantes: 

Organização Nome 

BLUECLINICAL - INVESTIGAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO EM SAÚDE, LDA 

Prof. Doutor Luís de Almeida | Founder and Managing 

Partner 

DIREÇÃO -GERAL DAS ATIVIDADES 
ECONÓMICAS 

Dr. Artur Lami | Diretor-Geral 

EUROTRIALS - CONSULTORES CIENTÍFICOS, S.A. Dr.ª Sandra Torrado | Diretora Nacional de Ensaios 

Clínicos 

FUNDAÇÃO D.ANNA DE SOMMER 
CHAMPALIMAUD E DR. CARLOS MONTEZ 
CHAMPALIMAUD 

Prof. Doutor António Parreira | Diretor Clinico 

FUTURVIDA - FABRICAÇÃO DE VEÍCULOS 
ESPECIAIS, LDA 

Dr.ª Delfina Cunha 

GENIBET - BIOPHARMACEUTICALS, S.A. Dr. Heitor Costa | Diretor Executivo da APIFARMA 
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Health Cluster Portugal Eng.º Joaquim Cunha 

IBET - Instituto de Biologia Experimental e 
Tecnológica 

Prof.ª Doutora Paula Alves 

INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DO 
PORTO FRANCISCO GENTIL, E.P.E.  

Dr. José Maria Laranja Pontes | Presidente 

INSTITUTO PORTUGUÊS ONCOLOGIA DE 
COIMBRA FRANCISCO GENTIL, EPE 

Dr.ª Rosário Reis | Vogal Executiva 

INSTITUTO PORTUGUÊS ONCOLOGIA DE 
LISBOA FRANCISCO GENTIL, EPE 

Sandra Gaspar| Vogal do CA 

IPATIMUP - INSTITUTO DE PATOLOGIA E 
IMUNOLOGIA MOLECULAR DA UNIVERSIDADE 
DO PORTO 

Prof. Doutor André Albergaria | Head of IPATIMUP 

Translational Research 

JOSÉ DE MELLO SAÚDE, S.A.  Dr. José Carlos Lopes Martins | Consultor 

LABORATÓRIO IBÉRICO INTERNACIONAL DE 
NANOTECNOLOGIA (LIN) 

Prof. Doutor Paulo Freitas | Deputy Director-general 

NANO4 | P-BIO Dr. Filipe Assoreira | Presidente 

VESALIUS BIOCAPITAL Prof. Doutor David Braga Malta | Life Sciences Inventor 

& Entrepreneur | Global Shaper World Economic 

Forum 

 

A Prof.ª Doutora Maria do Céu Machado fez uma breve apresentação do workshop e dos seus objetivos, 

salientando que, apesar do tema ser abrangente, se pretende dar um maior enfoque aos ensaios clínicos. 

Referiu que Portugal ultrapassa os 100 ensaios clínicos por ano, valor que considera insuficiente. Foi dado o 

exemplo da Bélgica, como um país com boas práticas nesta área. Considera que os ensaios clínicos são uma 

mais-valia para o sistema de saúde e que existe uma grande margem para o crescimento.  

É da opinião que os ensaios clínicos são vistos como uma “venda” dos profissionais à indústria, mas é muito 

mais do que isso – é uma oportunidade de investigação e um importante fator de aprendizagem. 

Referiu ainda que nos hospitais demora-se muito tempo na aprovação dos ensaios clínicos. Deu o exemplo de 

Inglaterra, onde muita da inovação terapêutica não tem custo para o sistema de saúde, porque entra na fase 

de ensaios clínicos. 

Sobre os dispositivos médicos referiu que é muito difícil desenvolver investigação semelhante ao que se faz 

com os medicamentos. 

A Dr.ª Helena Beaumont referiu que, atualmente, existem cerca de 350 ensaios clínicos abertos, sendo que 

o valor anual de novos ensaios nos anos mais recentes ronda os 120. A Prof.ª Doutora Maria do Céu Machado 

gostaria de saber como é que é possível duplicar este valor, de modo a atingir os 300-400 ensaios clínicos por 

ano, até 2020. Gostaria ainda de saber como é que se conseguem obter mais ensaios clínicos de fase 1 e 2. 

Referiu ainda a importância dos indicadores de processo e de perceber onde é que falhamos. 
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Antes de passar a palavra aos presentes, solicitou moderação na duração das intervenções, devido ao vasto 

número de intervenientes. 

O Dr. José Carlos Lopes Martins considera fundamental compreender os fatores diferenciais de sucesso. As 

áreas de ensaios clínicos não tem expressão orgânica e não existem incentivos financeiros para as equipas de 

investigação, tanto no que diz respeito ao equipamento, como à afectação de tempo. É importante ler em 

conta que os pressupostos nos processos de autorização decorrem a dois níveis: nacional e instituições. Deve 

ser ponderada a entrada e aprovação única do dossiê, com ajustamento dos contratos financeiros. 

Sobre a expressão orgânica considera que a criação de associações sem fins lucrativos entre hospitais e 

universidades pode ser uma solução de sucesso. Têm de ser pensados instrumentos diferentes dos que se 

encontram a ser utilizados. Ao nível orgânico, sugeriu, ainda, que se criem direções próprias, com uma 

autonomia semelhante às direções de serviços. Sobre as receitas obtidas para investigação, considera que o 

facto de ser obrigatório, no final do ano, devolver o saldo excedente ao Ministério das Finanças, é um entrave. 

O Prof. Doutor David Braga Malta informou que 2/3 dos ensaios clínicos não são pagos pela indústria 

farmacêutica, mas sim por venture capital. Frequentemente são pequenas empresas que desenvolvem as 

fases 1 e 2 dos ensaios. Assim, deveriam existir gabinetes orientados para o diálogo com a indústria, mas 

também com estas pequenas empresas. É preciso perceber como é que se acede ao conhecimento e 

funcionamento do sistema, e como se transpõe para o ciclo de desenvolvimento. Considera que é preciso 

apostar no business development e em laboratórios colaborativos. 

O Dr. Filipe Assoreira sugeriu que se verifique o que foi feito nos últimos anos e que tenha potenciado o 

desenvolvimento na área dos ensaios clínicos. Sugeriu algumas medidas, tais como, a alteração da legislação 

(que já se encontra a ser feita), a capacitação dos centros em Portugal e um aumento dos incentivos para os 

ensaios clínicos junto das carreiras médicas. 

A Prof.ª Doutora Maria do Céu Machado referiu que existe um problema com os peritos nacionais, uma vez 

que, na sua maioria, são seniores, o que contraria a tendência de outros países. É da opinião que tem de ser 

um sistema misto, com seniores e juniores. 

O Dr. Artur Lami confirmou que, no que diz respeito a verbas, todo o  saldo transitado de um ano para o 

outro, tem de passar para as finanças. 

O Dr. José Carlos Lopes Martins lembrou que, em maio de 2018, vai entrar em vigor uma nova legislação sobre 

proteção de dados, que constitui uma ameaça aos ensaios clínicos, pelo que sugere atenção a esta situação. 

O Prof. Doutor António Parreira considera que é preciso sensibilizar os médicos para a procura do 

conhecimento científico, sendo da opinião que o sistema de ensino não estimula nem prepara adequadamente 

para a área do conhecimento científico. 

A Prof.ª Doutora Maria do Céu Machado informou que na Faculdade de Medicina de Lisboa existe o Gabinete 

de Apoio à Investigação Científica, Tecnológica e Inovação, que tem um acolhimento muito bom junto dos 

estudantes e que visa promover a investigação. Considera que se trata de uma boa prática e, tal como este 

exemplo, é necessário identificar mais casos de boas práticas nacionais e internacionais. 
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O Prof. Doutor António Parreira considera que os profissionais têm dificuldade em alocar tempo à 

investigação, porque não se trata de algo que se traduza em faturação mensal para as organizações. 

A Prof.ª Doutora Paula Alves destacou a importância de programas como o Harvard Medical School, que 

permite que os médicos se dediquem a tempo inteiro à investigação. Considera que pode ser um modo de 

motivar, pelo que sugere que se invista em programas e bolsas para investigação clínica, em contexto 

internacional. 

O Dr. José Maria Laranja Pontes informou que praticamente não existem internos doutorandos. É importante 

perceber porque é que os ensaios clínicos não têm sucesso, ao contrário de outros programas. Lamenta que 

as entidades privadas não invistam mais em ensaios clínicos, até porque têm mais independência na 

organização. Sobre este último ponto, o Dr. José Carlos Lopes Martins considera que faltam incentivos 

financeiros. 

O Dr. Francisco Goiana da Silva pediu a palavra para colocar alguns tópicos à discussão. Gostaria de saber se, 

partindo do princípio de que os pressupostos de formação, investimento e outros já mencionados, se 

encontram a funcionar, como é que garante a obtenção de mais ensaios clínicos. Pretende perceber como é 

que se desenvolve essa procura e que aspetos é que têm de ser dominados para que Portugal figure no topo 

da lista dos países mais competitivos. Desafiou os presentes a pensarem em estratégias menos convencionais. 

A Dr.ª Sandra Gaspar afirmou que, atualmente, os estudos ficam pela fase 3, mas que os ensaios clínicos 

deviam ser acompanhados por estudos posteriores à introdução no mercado. Salienta que, na sua opinião, os 

ensaios clínicos não são, por si só, necessariamente bons para as entidades e para os doentes. 

A Prof.ª Doutora Maria do Céu Machado partilha a opinião sobre a necessidade de estudos posteriores e 

considera que se deve continuar com a monotorização, através de mecanismos independentes. Afirmou ainda 

que mapeamento dos centros em Portugal e a criação de um processo completo e transparente são medidas 

interessantes.  

O Prof. Doutor Paulo Freitas considera que se devem conhecer as necessidades que existem em diferentes 

áreas e o que há disponível em alguns centros de investigação. A tecnologia também é alvo de 

constrangimentos, uma vez que tem de passar por vários tipos de aprovação. 

O Prof. Doutor Luís Almeida salientou a existência de um desequilíbrio entre oferta e procura. É da opinião 

que, para trazer mais ensaios clínicos para Portugal, é fundamental mudar o modo de organização, para fazer 

melhor e mais rápido. A investigação clínica também deve ser “vulgarizada”. Considera ainda que não se 

devem excluir os cuidados primários, porque há muitos pacientes que apenas são acompanhados a este nível, 

como é o caso das patologias de diabetes e hipertensão. Neste último ponto, identifica a viabilização do 

recurso às farmácias comunitárias para a realização de ensaios clínicos como uma medida necessária. 

O Eng.º Joaquim Cunha considera que, para tornar Portugal um país propício para a investigação, é 

fundamental saber exatamente o que se pretende, antes de se definirem estratégias para alcançar esse fim. 

Sabendo o que se quer atingir é mais fácil criar as condições adequadas. É preciso perceber se se pretende, 

por exemplo, investimento direto, ou exportar inovação e desenvolvimento. 
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A Dr.ª Helena Beaumont referiu a existência da plataforma de Registo Nacional de Estudos Clínicos (RNEC), 

que permite a entrada única e redirecionamento dos pedidos para o Infarmed, obtendo-se transparência, 

troca de conhecimentos e sinergias. Tem uma área de registos que permite o levantamento dos vários tipos 

de entidades envolvidas na realização de estudos clínicos, por função e o mapeamento de potencial disponível 

a nível nacional. 

Sobre o impacto do futuro regulamento(EU) da proteção de dados nos ensaios clínicos, trata-se de um assunto 

muito relevante, que se encontra a ser analisado a nível europeu. 

A Prof.ª Doutora Maria do Céu Machado considera que não há divulgação suficiente das plataformas e, mesmo 

com a existência destes mecanismos, não se verifica um aumento significativo do número de ensaios. 

O Dr. Heitor Costa apresentou algumas sugestões, nomeadamente, a rapidez, qualidade e capacidade de 

recrutamento dos centros; o aumento da fiabilidade no recrutamento; a melhoria da literacia junto dos 

doentes; a criação de uma estrutura que facilite a interação entre as diferentes instituições. Sobre o 

investimento nos Cuidados de Saúde Primários, considera que não tem sido possível atuar a esse nível, uma 

vez que o processo é diferente e exige que seja feito um trabalho de base. Os centros devem ser capacitados 

e devem ser criados indicadores de processo, fazer benchmarking e procurar boas práticas. Portugal tem de 

ser um país amigo da inovação e deve ter capacidade de trabalhar na transposição da legislação. 

O Prof. Doutor David Braga Malta considera que, nos hospitais, tem de haver alguém dedicado a tempo inteiro 

aos ensaios clínicos, preferencialmente ligado ao Conselho Diretivo. Tem de haver uma estratégia de 

marketing que promova o nosso bom sistema de saúde. Os sistemas informáticos também têm de comunicar 

entre si. 

A Dr.ª Sandra Gaspar salientou que é necessário perceber que tipo de investigação se pretende. Questionou 

se basta aumentar o número de ensaios clínicos. É fundamental perceber as políticas públicas e o que se 

pretende com essas medidas. 

A Prof.ª Doutora Maria do Céu Machado informou que se está a avançar com o desenvolvimento de uma 

agência de investigação clínica e biomédica, da responsabilidade do INFARMED, e com um protocolo com a 

APIFARMA. Vai ter um funcionamento semelhante ao da Fundação para a Ciência e Tecnologia, mas 

direcionado para a saúde. 

 

Conclusões 

 Os níveis de produção científica dos países constituem um indicador importante da vitalidade da sua 

sociedade e, mais em particular, do seu sistema de saúde. A investigação clínica promove a qualidade 

e atualização constante dos serviços prestados à população. Neste contexto, Portugal apresenta 

níveis de produção científica na área da medicina de translação inferiores a outros países semelhantes 

em termos de dimensão e desenvolvimento. Existe, portanto, a necessidade de incentivar a 

investigação clínica em Portugal, nomeadamente através do reforço no número anual de Ensaios 

Clínicos desenvolvidos pelas instituições de saúde. 
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 A maioria dos ensaios clínicos realizados em instituições portuguesas inclui-se na fase 3. Pela sua 

relevância científica e impacto económico, importa desenvolver mecanismos e incentivos de estímulo 

aos ensaios clínicos enquadrados nas fases 1 e 2.  

 

 De acordo com o contexto internacional, existe potencial para duplicação do número atual de ensaios 

clínicos em curso até 2020.  

 

Recomendações 

 

 Capacitação 

 

1) Integração do número e tipologia de ensaios clínicos em curso em cada instituição do SNS 

enquanto indicador de contratualização do respetivo contrato-programa de financiamento 

anual; 

2) Integração de um elemento especificamente dedicado à promoção da investigação científica e 

gestão de ensaios clínicos nos Conselhos de Administração dos Centros Hospitalares; 

3) Promoção do desenvolvimento de ensaios clínicos nos Cuidados de Saúde Primários;  

 

 Benchmarking 

 

4) Desenvolvimento, mapeamento e disponibilização de informação relativa à produção dos 

diferentes Centros de Referência de forma a melhor informar os promotores nacionais e 

internacionais de ensaios clínicos sobre as oportunidades nacionais nas diferentes áreas e 

patologias; 

5) Desenvolvimento de dashboards que permitam exercícios de benchamarking internacionais que 

evidenciem as melhores potencialidades (volume de doentes, organização, procedimentos, 

etc.) dos serviços de saúde nacionais; 

6) Desenvolvimento de uma plataforma digital, que contenha toda a informação, dados e 

referências de interesse, dirigida especificamente à captação do interesse de entidades 

internacionais de promoção de ensaios clínicos;  

 

 Comunicação  

 

7) Investimento em missões de diplomacia proactiva junto dos promotores de ensaios clínicos 

(nacionais e internacionais) de forma a influenciar as suas escolhas e sensibilizar para as 

oportunidades disponíveis em Portugal;  
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8) Desenvolvimentos de suportes promocionais e marketing revestidos de informação útil e de 

fácil acesso que possam facilmente sensibilizar os promotores de ensaios clínicos para as 

potencialidades das instituições nacionais; 

9) Estabelecimento de uma rede de embaixadores na área dos ensaios clínicos com vista à sua 

interceção em nome de Portugal nas sedes de decisão internacional pela indústria desta área; 

 

 Processo 

 

10) Reforço da importância do cumprimento dos tempos máximos de resposta a pedidos relativos 

a ensaios clínicos pelas entidades competentes, nomeadamente da parte das instituições / 

Centros de estudo, Comissão de Ética (CEIC) e Infarmed; 

11) Maior visibilidade do Portal que constitui uma medida SIMPLEX, permitindo a submissão de 

pedidos de autorização e de parecer para realização de ensaios clínicos ao INFARMED e à 

CEIC, respetivamente, bem como a divulgação de informação sobre os estudos e entidades 

envolvidas na realização dos mesmos em Portugal. 

 


