
ÁREAS DE ATUAÇÃO E APLICAÇÃO?

Através do EU4Health, a UE vai investir 5,3 mil milhões de euros em ações com valor acrescentado a
nível europeu, complementando as políticas dos países da união, com os seguintes objetivos:

O EU4Health será aplicado através de programas de trabalho anuais. 

As medidas previstas no  programa de trabalho para 2021 têm quatro vertentes: prevenção da
doença, preparação para situações de crise, sistemas de saúde e digitalização, com uma
incidência transversal na área do cancro. 
O programa pode conceder financiamento através de uma das três formas estabelecidas no
Regulamento Financeiro: subvenções (onde se incluem as joint actions e as action grants), prémios
ou contratos públicos (procurement).
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O QUE É?

O Programa EU4HEALTH, centrado na perspetiva da resiliência dos sistemas de saúde,  é uma das
resposta da União Europeia (UE) à COVID-19. É o maior programa de saúde criado pela UE no
âmbito do Regulamento (UE) 2021/522.

ENTIDADES RESPONSÁVEIS EM PORTUGAL

MELHORAR E PROMOVER A SAÚDE NA UE

MELHORAR A DISPONIBILIDADE E O ACESSO AOS MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS
MÉDICOS E OUTROS PRODUTOS M SITUAÇÕES DE CRISE

PROTEGER OS CIDADÃOS DE AMEAÇAS SANITÁRIAS TRANSFRONTEIRIÇAS GRAVES

REFORÇAR OS SISTEMAS DE SAÚDE, A SUA RESILIÊNCIA 
E A EFICIÊNCIA DOS RECURSOS



A primeira fase de candidaturas às Action Grants decorre até ao dia 15 de setembro, para as
seguintes áreas:

Substances of human origin - Increase resilience, ensure continuity of supply and access to
safe and high quality therapies, in particular in times of crisis (€3.5 million) 
Desenvolver e partilhar boas práticas, para melhoria do fornecimento e o acesso a terapias baseadas
em substâncias de origem humana doadas pelos cidadãos europeus.

Quality and safety of radiation technology in diagnosis and treatment of cancer 
(€3.5 million)
Melhorar a qualidade e segurança da radiação utilizada em medicina e a construção de um registo
europeu (EU dose registry) para doentes submetidos a tratamentos de radioterapia, de medicina
nuclear e de radiologia.

Data collection tasks in relation to updating the European Cancer Information System to
monitor and assess cancer screening programmes (€2 million) 
Suportar as estruturas e organismos responsáveis pela recolha de dados associados aos rastreios
oncológicos ao nível dos Estados Membros, apoiando desta forma o desenvolvimento do European
Cancer Information System (ECIS). Os Programas Nacionais de Rastreio Oncológico fornecerão dados
que alimentarão ECIS, esperando-se desta forma monitorizar, continuamente, a cobertura dos
programas de rastreio a nível europeu, e obter indicadores de desempenho (cancros da mama, 
colo-rectal e do colo do útero).

Inter-speciality cancer training programme (€5 million) 
Permitirá atualizar as competências dos profissionais de saúde (upskilling, re-skilling) e tornar a força
laboral mais forte, atualizada, em áreas como oncologia clínica, cirurgia, radiologia, extensível aos
serviços de enfermagem e, finalmente, selecionar e organizar o primeiro coorte de formandos que
participarão no inter-speciality oncology training num conjunto de centros oncológicos.

EU Network of Youth Cancer Survivors (€5 million) 
Permitirá melhorar a qualidade de vida de crianças e adolescentes sobreviventes de cancro;
desenvolver e lançar uma plataforma – EU Network of Youth Cancer Survivors – que ligará doentes,
sobreviventes de cancro, profissionais de saúde e profissionais do setor social, e promoverá um
conjunto de ações e iniciativas associadas a uma melhor qualidade de vida de doentes de cancro
infantil.
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Action grants to support implementation of best practices on the ground with direct impact on the
effort to tackle mental health challenges during COVID-19;

 Action grants for the initiative ‘HealthyLifestyle4All’: promotion of healthy lifestyles;

Action grants boosting cancer prevention through the use of the European Code against Cancer and
other concerted actions;

Action grants to support actions to improve access to human papillomavirus vaccination;

Action grants to reduce liver and gastric cancers caused by infections;

Action grants to support accreditation and certification of quality assurance schemes for breast,
colorectal and cervical cancer screening programmes;

Action grants for ‘EU Cancer Treatment Capacity and Capability Mapping’ project - Network of
Comprehensive Cancer Centres;

Action grants for inter-speciality cancer training programme;

Action grants for the Computer-aided Drug Repurposing for Cancer Therapy Project;

Action grants for ‘Cancer Diagnostic and Treatment for All’ including ‘Genomic for Public Health’;

Action grants to create a ‘Cancer Survivor Smart Card’;

Action grants to support the implementation of best practices in community-based services for the
human immunodeficiency virus (HIV) infection and acquired immunodeficiency syndrome (AIDS),
tuberculosis, viral hepatitis and sexually transmitted infections;

Action grants to organise and collect data to understand the safety, quality and efficacy of therapies
applied in the field of assisted reproduction and based on haematopoietic stem cells;

Action grants for developing a pilot project for an EU infrastructure ecosystem for the secondary use of
health data for research, policymaking and regulatory purposes.

PRÓXIMAS ACTION GRANTS

Em outubro será aberta a segunda fase de candidaturas para:

* poderá consultar mais informações sobre as áreas acima no Eu4Health Work Programme para 2021,
disponível em WP 2021_annex_comments LS (europa.eu).

EU4HEALTH 2021 - 2027
2ªf

as
e

de
candidaturas  EM

OUTUBRO

action

grants

https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/funding/docs/wp2021_annex_en.pdf
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Para o esclarecimento de dúvidas enviar e-mail para aedscri@dgs.min-saude.pt 
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Podem candidatar-se elementos da academia, estabelecimentos de ensino,

institutos de investigação, hospitais, organizações/redes de peritos,

organizações da sociedade civil (associações, fundações, ONGs), entidades

privadas, autoridades na área da saúde pública e outras instituições na área

da saúde pública.

As candidaturas devem ser realizadas através do seguinte endereço

ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

 

Para mais informações consultar o seguinte endereço

https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_pt 
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