
 

Política IDI 

Código: POL.041.CAF 

Data Elaboração: 07/03/2022 

Edição: 01 

Revisão: 00 

Política do Sistema de Investigação, Desenvolvimento e Inovação (IDI) 

ÂMBITO: Todos os Colaboradores 

 

    

 1 / 2 

O Centro Académico e de Formação (CAF) do Hospital da Senhora da Oliveira – Guimarães, E.P.E. (HSOG), 

compromete-se a: 

 
 Definir as normas e orientações do HSOG, uniformizando práticas e procedimentos relativamente à 

investigação científica; 

 Estabelecer os princípios e procedimentos para a condução de investigação científica na Instituição, 

de forma a garantir o cumprimento das disposições legais e éticas aplicáveis, incluindo o Regulamento Geral 

de Proteção de Dados e os princípios definidos na Convenção de Helsínquia, pela Internacional Conference 

Harmonization – Good Clinical Practice Guidelines (ICH-GCP); 

 Implementar um Sistema de Qualidade em Investigação Clínica (conforme definido no artigo 3º do 

Regulamento Geral da Investigação Clínica do HSOG); 

 Promover, coordenar e apoiar as atividades nas áreas da investigação clínica e de inovação, 

contribuindo para a otimização do potencial clínico, científico e tecnológico do HSOG; 

 Impulsionar a investigação de iniciativa do investigador, nomeadamente os projetos de investigação 

desenhados e/ou levados a cabo pelos profissionais, alunos e colaboradores do HSOG, com o intuito de 

promover a aquisição de conhecimento na área em que são ancorados, bem como o propósito acrescido de 

proporcionar a aquisição de graus académicos ou competências técnicas; 

 Colocar à disposição de todas as partes interessadas, dentro das suas possibilidades e em 

articulação com o Conselho de Administração do HSOG, os meios e estruturas necessárias, de forma a que 

investigação clínica decorra de acordo com as necessidades e expectativas dos intervenientes envolvidos, 

garantindo o cumprimento dos protocolos estabelecidos; 

 Participar, através de entidades de referência nacionais ou internacionais, em projetos de 

investigação e/ou de capacitação, multicêntricos ou colaborativos, contribuindo para o desenvolvimento da 

investigação e dos ensaios clínicos, no setor da saúde pública; 

 Solidificar a presença do HSOG em redes de infraestruturas para a investigação clínica nacionais e 

internacionais; 

 Promover a procura de informação e a investigação clínica no seio da comunidade científica, 

colocando à disposição dos nossos investigadores um conjunto de ferramentas de apoio necessárias para o 

desenvolvimento de projetos de investigação, contribuindo assim para a geração de conhecimento no 

universo do HSOG; 

 Consolidar uma cultura de inovação, como uma das nossas mais valias organizacionais, que nos 

permita o surgimento de novas ideias e a sua respetiva valorização; 



Política do Sistema de Investigação, Desenvolvimento e 
Inovação (IDI) 

Código: POL.041.CAF 

Edição: 01 

 

 

    

 2 / 2 

 

 Criar sinergias de atividade de investigação clínica, gestão do conhecimento e novas ideias, de forma 

a potenciar e criar valor em toda a rede de contactos do CAF; 

 Potenciar estruturas colaborativas entre diferentes níveis de Cuidados de Saúde (primários, 

hospitalares) na área da investigação clínica e formação de competências. Amplificar o potencial de 

translação do conhecimento gerado para ganhos de eficiência em saúde e no Serviço Nacional de Saúde;  

 Dinamizar eventos de carácter científico para disseminação de conhecimento (conteúdos e 

competências técnicas); 

 Promover a ligação a diferentes estruturas universitárias, permitindo um progressivo papel na 

formação de novos profissionais de saúde, nas diferentes áreas de educação, com o objetivo de valorizar não 

só a importância nuclear do HSOG na rede de instituições associadas ao ensino, mas também a competência 

dos nossos colaboradores enquanto formadores; 

 Formar profissionais altamente qualificados e criar, transmitir e difundir uma cultura de investigação e 

desenvolvimento; 

 Impulsionar ações de formação diferenciadoras, que permitam o reconhecimento do HSOG como 

uma instituição que investe nos seus recursos humanos, incrementa as suas competências técnicas, que por 

sua vez são reconhecidas a nível nacional e internacional; 

 Cumprir com a regulamentação, legislação aplicável às atividades desenvolvidas, bem como normas 

aplicáveis; 

 Melhorar a eficácia do nosso sistema de gestão de IDI; 

 Deixar disponível a todas as partes interessadas a nossa Política, de forma que sejam mantidos 

contactos e interações, alinhados com os nossos objetivos. 
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