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Programa

21 e 22 de setembro de 2019
Hospital da Luz Clínica de Odivelas

Health Hackathon

ANEEB
Associação Nacional de Estudantes

de Engenharia Biomédica

1º Dia

10h00  Check in

10h30  Sessão de abertura e key-notes

11h00  Apresentação do desafio

11h15 Coffee break

11h30  Inicio do trabalho em equipa 

12h30  Sessão de Mentoria

13h30 Almoço

14h30 Trabalho em equipa 

17h00  Workshop | How to pitch

17h45 Lanche

18h15  Sessão de Mentoria

19h00 Trabalho em equipa

20h00 Jantar

2º Dia

02h00  Ceia

09h00  Pequeno-almoço

10h30  Fim do trabalho em equipa

11h00  Apresentações

12h45  Divulgação dos resultados 
e entrega de prémios

13h00  Despedidas



 

 

Regulamento 

 

O Hospital da Luz Learning Health dedica-se à formação avançada de profissionais, 

investigação translacional e 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. 

A Associação Nacional de Estudantes de Engenharia Biomédica (ANEEB) pretende promover e 

sensibilizar para a formação pedagógica, científica, ética e moral dos estudantes de Engenharia 

Biomédica; fomentar a análise e a discussão coletiva dos assuntos relativos ao ensino e 

profissão de Engenharia Biomédica; garantir a representação nacional e internacional de todos 

os estudantes de Engenharia Biomédica e dinamizar e estimular a realização de atividades que 

garantam uma estreita cooperação entre os seus membros efetivos. 

O Health Hackathon, desenvolvido em parceria pelo Hospital da Luz Learning Health e pela 

ANEEB (doravante designada “Comissão Organizadora”), visa promover uma cultura de 

inovação aberta e um ecossistema multidisciplinar que envolva profissionais de saúde e 

estudantes universitários na solução de um desafio real da Luz Saúde. Aos participantes será 

lançado um desafio no primeiro dia do evento, os quais terão 24 horas para o solucionar.  

A presente iniciativa é composta por uma Comissão Organizadora, a qual é constituída por 

elementos do Hospital da Luz Learning Health, elementos da ANEEB e por colaboradores da 

Luz Saúde. 

As regras deste evento encontram-se descritas no regulamento, sendo que os participantes, ao 

fazerem a sua inscrição, aceitam cumprir os pontos definidos abaixo.  

 

 

 

 

 

 



 

1. Datas e local 

 

O Health Hackathon irá decorrer no Hospital da Luz Clínica de Odivelas, sitas na Rua Pulido 

Valente, 39D, Urbanização Colinas do Cruzeiro, 2675-671 Odivelas, nos dias 21 e 22 de 

setembro de 2019.  

 

2. Candidaturas  

a. Serão consideradas válidas as candidaturas realizadas no período 

compreendido entre 12 de agosto e 14 de setembro de 2019.  

b. As candidaturas devem ser realizadas através da inscrição na plataforma de 

gestão da formação do Hospital da Luz Learning Health através do seguinte 

link: https://learninghealth.up.events/e/health-hackathon. Após inscrição e 

pagamento cada candidato terá de preencher um formulário online para 

completar a sua candidatura. Este formulário estará disponível na página do 

evento, no botão “Anexos”.  

c. Os candidatos podem concorrer a título individual ou em equipa.  

i. As candidaturas efetuadas a título individual serão avaliadas e 

agrupadas em equipas aleatórias pela Comissão Organizadora, de 

forma a garantir as condições de elegibilidade descritas no ponto 3. do 

presente regulamento.  

ii. As candidaturas efetuadas em equipa serão validadas pela Comissão 

Organizadora, de forma a garantir as condições de elegibilidade das 

equipas descritas no ponto 3. do presente regulamento.  

d. O evento está limitado a um número máximo de 50 participantes.  

e. É da competência da Comissão Organizadora, receber as candidaturas e 

verificar se estas cumprem os pré-requisitos necessários de participação no 

evento. 

f. No caso do número de candidaturas exceder o máximo de participantes, à 

Comissão Organizadora reserva-se o direito de colocar os candidatos em lista 

de espera. 

g. Os concorrentes serão notificados da aceitação ou exclusão da sua 

candidatura, até ao dia 17 de setembro de 2019. 

h. A candidatura e participação no Health Hackathon implica a aceitação e 

vinculação às condições constantes do presente regulamento.  

 

3. Condições de elegibilidade 

a. Os candidatos deverão ter no mínimo 18 anos de idade. 

b. Podem-se candidatar indivíduos nacionais ou internacionais a frequentar 

Licenciatura ou Mestrado, das seguintes áreas:  

i. Estudantes de Engenharia Biomédica 

ii. Estudantes de Medicina 

iii. Estudantes de Enfermagem 

iv. Estudantes na área da Saúde 

https://learninghealth.up.events/e/health-hackathon


 

v. Estudantes de outras áreas  

c. As equipas serão constituídas por 4 ou 5 elementos, sendo que em cada 

equipa, pelo menos 2 elementos terão que frequentar o curso de Engenharia 

Biomédica. 

 

4. Desenvolvimento, apresentação e avaliação dos projetos 

a. As soluções aos desafios devem ser desenvolvidas dentro das salas de 

formação do Hospital da Luz Clínica de Odivelas destinadas para o efeito. 

b. As soluções terão de ser apresentadas pelas equipas em formato de pitch 

(3min) perante um júri e restantes equipas. 

c. As soluções serão avaliadas por um júri (a comunicar na sessão inicial de 

apresentação do desafio) que poderá colocar questões sobre a solução 

apresentada. 

d. Os concorrentes terão à sua disponibilidade para desenvolverem a solução: 

i. Salas de trabalho destinadas ao desenvolvimento das ideias; 

ii. Acesso ao WiFi do Hospital da Luz Clínica de Odivelas; 

iii. Papel e canetas 

iv. Flip chart.  

e. Todo o restante material que seja considerado necessário ao desenvolvimento 

das soluções é da inteira responsabilidade dos participantes. 

f. Quaisquer danos materiais causados pelos participantes, que possam advir da 

sua participação voluntária neste evento, serão da inteira responsabilidade 

dos mesmos.  

g. As soluções apresentadas ao desafio terão como critérios de avaliação:  

i. Apresentação da solução (pitch); 

ii. Grau de inovação; 

iii. Viabilidade de execução; 

iv. Impacto no doente.  

h. Os participantes são responsáveis por toda a informação e pelos conteúdos da 

solução que apresentem garantindo que a mesma:  

i. Não foi objeto de investimento, nem participou outros programas de 

aceleração ou hackathons ou recebeu prémios financeiros; 

ii. É da autoria dos participantes, é original e inédita e não viola direitos 

de terceiros, nomeadamente de propriedade intelectual, sendo os 

participantes exclusivamente responsáveis por recolher quaisquer 

autorizações que sejam necessárias, e por quaisquer violações que 

venham a praticar, sendo tal responsabilidade solidária com os 

restantes elementos da equipa.  

 
 
 
 
 



 

5. Prémios 

a. À equipa vencedora será atribuído o seguinte prémio: 

i. Cartão Dá no valor de 500€ 

ii. Inscrição num dos eventos do Hospital da Luz Learning Health, a 

escolher dentro de um leque de formação disponível 

iii. Apoio na prototipagem e teste no Innovation Lab do Hospital da Luz 

Learning Health, em data a combinar e dentro das condições 

apresentadas pelo mesmo 

b. Às restantes equipas será entregue certificado de participação. 

 

6. Propriedade intelectual 

A propriedade intelectual que resulte das soluções desenvolvidas durante o Health Hackathon 

é dos participantes, incluindo o direito à atribuição de direitos privativos de propriedade 

intelectual.  

7. Considerações finais 

a. À organização do evento reserva-se o direito de alterar, suspender ou cancelar 

o presente concurso, sem que tal confira aos concorrentes qualquer direito a 

compensação e/ou indemnização. 

b. O simples facto de os concorrentes participarem no presente concurso implica 

a aceitação do regulamento e das instruções que constarem dos respetivos 

documentos. 

c. Quaisquer despesas eventualmente realizadas pelos concorrentes que 

ultrapassem o descrito no presente regulamento serão da inteira 

responsabilidade dos mesmos.  

Para qualquer esclarecimento ou informação, por favor contacte a Comissão Organizadora para os 

seguintes endereços:  

 Hospital da Luz Learning Health: inovacao.learninghealth@luzsaude.pt 

 ANEEB: emprego@aneeb.pt  
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