
 

 

 

Complementaridade de competências permite o desenvolvimento de projetos inovadores 

Politécnico de Leiria e CHL apostam em Hub de Inovação em Saúde  
 
O Politécnico de Leiria e o Centro Hospitalar de Leiria (CHL) reafirmaram hoje, 29 de setembro, numa sessão 
protocolar, a sua cooperação com a aposta crescente no Hub de Inovação em Saúde, sito no campus 5 do 
Politécnico de Leiria, que reúne um espaço para investigação e partilha de conhecimento, utilizado por professores 
e investigadores do Politécnico e por profissionais de saúde do CHL.  

«Temos aqui uma plataforma de inovação em saúde, que tem sido determinante na área da formação, investigação 
e inovação. Muitos profissionais do CHL são nossos professores, investigadores e supervisores de estágios, o que 
é uma mais-valia imensa», salientou Rui Pedrosa, presidente do Politécnico de Leiria. «Queremos aproveitar esta 
relação linear e de abertura, para capitalizar na área da investigação e da formação. Ainda são muitos os desafios 
que temos pela frente, só alcançáveis com reforço de investimento na formação e investigação na área saúde que 
gerem impacto e que estejam ao serviço da sociedade e das pessoas.»  

Maria Pedro Guarino, responsável pela gestão e coordenação do campus 5 – Hub de Inovação em Saúde do 
Politécnico de Leiria, definiu a importância desta parceria, como “profícua”. «Temos aqui espaços de trabalho e 
estão previstos mais, que os investigadores do CHL podem utilizar. Com esta relação colaborativa e com a partilha 
de ideias conseguiremos continuar a crescer em conjunto». Da parceria entre o Politécnico de Leiria e o CHL, já 
nasceram vários projetos, como o Help2Care ou o Movida. «Temos 41 candidaturas de projetos candidatadas a 
financiamento este ano, e muitas contam com a participação de profissionais do CHL, pois mantemos a convicção 
de usar o conhecimento para a prática clínica», rematou Maria Pedro Guarino. 

A esta parceria, soma-se o funcionamento da Consulta Externa do Serviço de Psiquiatria e Saúde Mental (SPSM) 
do CHL no mesmo edifício, cuja continuidade foi renovada por mais um ano, através de um protocolo assinado hoje 
pelas duas instituições. 

O diretor do Serviço de Psiquiatria e Saúde Mental do CHL, Cláudio Laureano, fez um pequeno balanço do primeiro 
ano de funcionamento da Consulta Externa da especialidade no campus 5. «Desde setembro de 2019 até agora 
realizámos um total de 25.000 consultas. Mesmo no tempo de confinamento este espaço não deixou de receber 
utentes.» O diretor destacou o ano atípico, que tem múltiplas consequências, sobretudo para a saúde mental, e 
reiterou a inteira disponibilidade do SPSM para colaborar com o Politécnico, nomeadamente na vertente da 
investigação. 

Licínio de Carvalho, presidente do Conselho de Administração do CHL, referiu a colaboração essencial do 
Politécnico de Leiria para o funcionamento da Consulta Externa de Psiquiatria, que já representa 7 a 8% das 
consultas externas do CHL. «Quanto aos projetos de cooperação com o Politécnico de Leiria, temos uma 
complementaridade de trabalho, que tem sido decisiva para sermos diferenciados. O nosso Centro de Investigação, 
que já completou cinco anos, muito depende desta colaboração, por exemplo.» O presidente do CA enalteceu ainda 
o apoio do SPSM, sobretudo na pandemia, que “abriu as suas portas” para prestar apoio à comunidade e criou 
respostas de apoio aos colaboradores do CHL.  
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