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O PROJETO M4H 
DATA INÍCIO: 2019/01/01 

DATA FIM: 2021/06/30    

ENTIDADE PROMOTORA: CATIM 

OBJETIVO TEMÁTICO: Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação   

 

  

   

 

localização projeto 
 
 

CATIM LISBOA 
Estrada do Paço do Lumiar - Campus do Lumiar 

Edifício Q, 1649-038 - Lisboa 
Coordenadas GPS: lat. 38,769354,  long. - 9,179381º 

Tel.: 217 100 790 - Fax: 217 165 951 
 

URL: https://www.projetoscatim.com/metrology4health 

 

PARCERIAS ESTRATÉGICAS 

Uma das ações previstas no âmbito do projeto METROLOGY4HEALTH visa a realização de 

parcerias estratégicas com Entidades do Ensino Superior localizadas na Região de Lisboa, tendo 

como objetivo, não apenas, recolher contributos focados na temática em análise, que serão 

posteriormente integrados nas ferramentas de comunicação a desenvolver no âmbito do 

presente projeto, como também, promover a colaboração, intercâmbio de recursos e troca de 

experiências entre os intervenientes.  

Até ao momento foi já formalizada uma parceria com a Faculdade de Ciências e Tecnologia da 

Universidade Nova de Lisboa (FCT NOVA) e encontra-se em fase de formalização uma parceria 

com Instituto Superior de Engenharia de Lisboa (ISEL). 

O presente projeto prevê ainda estudos de caso, por via da criação de parcerias com 

fornecedores de tecnologia (dispositivos médicos). O objetivo será começar por fazer um 

diagnóstico dos procedimentos em curso nestas empresas, identificando forças, fraquezas, 

oportunidade e ameaças, permitindo divulgar casos concretos de boas-praticas, bem como, 

exemplos de alterações a implementar que podem acrescentar valor aos produtos fabricados, 

comercializados, intervencionados. 

Estas parcerias permitirão ao CATIM reforçar a articulação da sua atividade com estratégias de 

natureza coletiva, promovendo fluxos de conhecimento e de tecnologia entre o Sistema 

Científico e Tecnológico Nacional (SCTN) e o tecido empresarial, permitindo ainda fortalecer os 

laços de cooperação com estas e outras entidades. Por sua vez, prevê-se que estas parcerias 

venham a suscitar novas temáticas a estudar, novos projetos, novos parceiros, conferindo 

continuidade e valor às atividades desenvolvidas no âmbito deste projeto. 

 


