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CAPTAR 
FINANCIAMENTO 
EUROPEU PARA 
PORTUGAL
O CREATING HEALTH   tem como principal finalidade apoiar as instituições nacionais a captar financiamento 
para Inovação e Investigação (I&I) em Saúde.

A nossa missão é apoiar a concretização do potencial de I&I nacional através do apoio à captação de fundos 
europeus para o desenvolvimento de projetos em saúde. Este apoio é disponibilizado através de vários 
serviços, em diferentes fases: 

O CREATING HEALTH disponibiliza ainda apoio ao nível da interação com instituições locais e internacionais 
para estabelecimento de parcerias estratégicas, como redes de I&I europeias e/ou potenciais coordenadores 
europeus, com vista à formação de consórcios.

CREATING 
HEALTH 
O CREATING HEALTH, Research and Innovation Funding, é um gabinete de apoio à 
captação de financiamento para Inovação e Investigação (I&I) em Saúde, com enfoque 
inicial no Programa-Quadro de I&I da União Europeia, HORIZONTE 2020, sob coorde-
nação da área de Saúde Pública do Instituto de Ciências da Saúde (ICS) da Universidade 
Católica Portuguesa (UCP). 

Somos uma iniciativa criada através do apoio de várias instituições e que se diferencia 
pela prestação de um serviço público, sem fins lucrativos, e especializado na área da 
saúde.

CRIAR VALOR 
EM SAÚDE
O CREATING HEALTH dirige-se a todas as entidades nacionais quer sejam da 
academia, instituições científicas, instituições de saúde, organizações 
não-governamentais, incluindo associação de doentes, e entidades empresar-
iais públicas e privadas.

Este Gabinete disponibiliza apoio à captação de fundos públicos (nacionais e 
europeus) e privados [particularmente de fundações e outras instituições 
filantrópicas e comunitárias (crowdfunding)] dirigidos para a Saúde, bem 
como promove ações de carácter filantrópico, científico, educativo e cultural.

A missão do CREATING HEALTH conta com a orientação científica e social de 
um Conselho Ético-Científico, presidido pelo Professor Doutor Walter Osswald 
[Professor Emérito FM-UP, Coordenador da Cátedra UNESCO em Bioética 
(IB-UCP)], e de um Conselho Social, presidido pelo Dr. Jorge Sampaio 
(Presidente da República, 1996-2006), respetivamente. 

O Conselho Social tem como principal finalidade ampliar o impacto da missão 
do CREATING HEALTH, integrando personalidades e instituições, públicas ou 
privadas, com fins públicos, direta ou indiretamente ligadas à área da Saúde, 
aproximando assim a Ciência da Sociedade. 

O CREATING HEALTH contempla ainda um Conselho de Fundadores, 
presidido pelo Diretor do ICS-UCP, Professor Doutor Alexandre Castro Caldas.

    ENFOQUE NO HORIZONTE 2020
O HORIZONTE 2020, atual Programa-Quadro de I&I da União Europeia, é o principal instrumento de financiamento 
para implementar a Innovation Union, iniciativa emblemática da Estratégia Europa 2020, que tem por objetivo 
assegurar a competitividade Europeia global através da Inovação e da Investigação. 

Entre 2014 e 2020, o HORIZONTE 2020 atribuirá cerca de 80 mil milhões de euros para financiamento de I&I, sendo 
7,4 mil milhões de euros atribuídos à área da saúde sob o Desafio Societal “Saúde, Alterações Demográficas e Bem-
estar”, que constitui o principal fundo para financiamento de I&I à disposição das instituições portuguesas. 
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