Regulamento
A Comissão Organizadora do Tec2Med 2020 e o Hospital da Luz Learning Health dão-te as
boas vindas ao Tec2U, o concurso que avalia o teu sentido mais criativo, científico e
empreendedor!
O Hospital da Luz Learning Health dedica-se à formação avançada de profissionais, à
investigação translacional e à inovação, nas áreas da prestação e gestão de cuidados de
saúde. Pretende promover a geração e disseminação dos conhecimentos, tecnologias e
práticas mais avançadas na prestação de cuidados de saúde, dentro e fora do grupo Luz
Saúde, contribuindo para a melhoria da segurança do doente e da qualidade assistencial,
tornando o hospital do futuro na realidade de hoje. Com a constituição do Hospital da Luz
Learning Health, o grupo Luz Saúde reforça o seu compromisso com a prática de uma
medicina de excelência e inovação, com valor para os doentes e o desenvolvimento de
profissionais excecionais.
O Tec2Med 2020 é um congresso científico/tecnológico nacional que pretende explorar com
todos os participantes o vasto universo da tecnologia na sáude. É nosso principal objetivo
estreitar os laços entre as comunidades académica, profissional e empresarial ligadas aos
vários ramos de saúde, tendo sempre em mente os cuidados prestados aos pacientes e os
desafios enfrentados pelos diferentes profissionais deste setor. Queremos inspirar e motivar
o nosso público para a procura de futuras soluções, sempre com um espírito de inovação,
forte multidisciplinaridade, excelência e humanismo.
O Tec2U foi concebido de modo a proporcionar-te a oportunidade de desenvolver uma ideia
que tenha um impacto significativo na vida de pessoas que enfrentam diariamente problemas
de saúde. Os organizadores deste concurso, realizado em parceria com o Hospital da Luz
Learning Heatlh incluem elementos desta instituição, da Comissão Científica do Tec2Med
2020 e da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa.
No seguinte regulamento indicamos-te todos os detalhes importantes para tua apresentação,
incluindo o tema, como poderás apresentar a tua ideia, quais as deadlines de submissão da
mesma e de revelação dos projetos escolhidos para o pitch final. Incluímos ainda algumas
informações referentes ao Tec2Med e aos nossos contactos oficiais do Tec2Med 2020
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Quais são os objetivos do Tec2Med?
Temos como objetivos basilares:
●

●

●
●

Sensibilizar a comunidade académica ligada às diferentes áreas de saúde para a
importância da tecnologia e inovação na melhoria dos cuidados de saúde prestados
e na formação dos profissionais;
Divulgar, valorizar e estimular o trabalho desenvolvido por jovens, profissionais e
empresas nacionais e internacionais que tenham implementado a bioengenharia em
áreas de saúde;
Proporcionar o contacto de todos os participantes com empresas e profissionais de
sucesso em todas as áreas contempladas pelo evento;
Aproximar a comunidade acadêmica, empresarial e científica, estimulando um forte
intercâmbio de ideias e conhecimentos entre si. Queremos focar a necessidade de
cooperação e multidisciplinaridade para o futuro dos cuidados de saúde.

Data e Local
O Tec2U realizar-se-á no dia 13 de março de 2020 na Faculdade de Ciências e Tecnologias
da Universidade Nova de Lisboa. Endereço da Faculdade: Quinta da Torre, Campus de
Caparica, 2829-516.
Qual é o tema?
A segunda edição do Tec2U, realizada em parceria com o Hospital da Luz Learning Health,
propõem-te o desenvolvimento de um projeto/ideia que responda a um dos seguintes
problemas:
Como podemos ajudar um paciente com uma doença crónica que…
… pretenda mais informações sobre a sua condição de uma forma acessível?
… quer uma forma prática e segura de comunicar com o seu médico?
… pretende controlar o seu estado de saúde utilizando ferramentas digitais práticas e
eficientes?
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A inscrição é individual ou em equipa?
Poderás participar no Tec2U individualmente ou em equipa, no máximo com um grupo de 4
pessoas.
Como devo preparar a minha ideia?
É importante que sejas criativo e empreendedor na tua ideia mas, acima de tudo que procures
compreender as necessidades e problemas de alguém que lida diariamente com uma doença
crónica. Pesquisa informação sobre o tema, fala com pessoas que direta ou indiretamente
enfrentam esta realidade e pensa em como a tua ideia poderá ajudá-las. Poderás submeter
a tua ideia em formato word, pdf, ou ppt. Podes incluir fotos, esquemas, animações, o que
achares que poderá ser um fator diferenciador no momento da seleção pelo júri. Cada equipa
ou participante só poderá submeter uma única solução que responda apenas a uma das 3
questões basilares desta edição e poderás fazê-lo em: http://tec2med.pt/tec2u/

Deadlines
●
●

Poderás enviar-nos a tua ideia, no máximo até dia 14 de Fevereiro, através do nosso
formulário online;
Até dia 1 de março serão revelados os projetos admitidos ao pitch final do concurso,
o qual realizar-se-á no dia 13 de março, véspera do Tec2Med 2020, nas instalações
da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa.

Como serão avaliados os projetos?
As soluções apresentadas ao problema serão alvo de duas fases de seleção. Na primeira
fase, será feita uma seleção pelo júri das propostas admitidas ao pitch final. Esta fase terá
como primeiros critérios de avaliação:
•
•
•
•

Organização da ideia;
Grau de inovação;
Exequibilidade da ideia;
Impacto no doente.

Após esta primeira fase, os trabalhos escolhidos pelo júri, serão admitidos a um pitch final,
no qual os participantes terão de apresentar presencialmente em 3min-4min a sua ideia.
Salientamos que todos os participantes são inteiramente responsáveis por toda a
informação que apresentarem e pelos conteúdos da sua solução, pelo que devem garantir
que esta:
• Não foi objeto prévio de investimento, nem participou em outras iniciativas nas quais
tenha recebido prémios financeiros;
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•

É exclusivamente da autoria dos participantes, original e inédita, não violando
quaisquer direitos de terceiros, nomeadamente de propriedade intelectual. Os
participantes são unicamente responsáveis por recolher quaisquer autorizações que
sejam necessárias, e por quaisquer violações que possam estar a praticar.

Prémios
À equipa vencedora do Tec2U será atribuído o seguinte prémio final:
•
•

Oportunidade de inscrição num dos eventos do Hospital da Luz Learning Health, a
escolher dentro de um leque de formação disponível;
Oportunidade de prototipagem e teste do projeto no Innovation Lab do Hospital da
Luz Learning Health, dentro das condições apresentadas pelo mesmo;

A todas as restantes equipas admitidas a Pitch será atribuído um certificado de participação.

Contactos da Organização
Poderás contactar-nos
geral@tec2med.pt

para

quaisquer

questões

através

do

nosso

mail

oficial

Desejamos-te o maior sucesso no teu trabalho e na preparação da tua ideia, ansiosos
por calorosamente receber-te no Tec2Med 2020!
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