


O Tec2Med é um congresso científico/tecnológico
nacional que pretende explorar com todos os
participantes o vasto universo da tecnologia na saúde.
Através de um programa diversificado, dinâmico e
interativo, que inclui momentos de networking, montras
de empresas e startups, diversos painéis de palestras e
um debate, queremos estreitar os laços entre as
comunidades académica, profissional e empresarial
ligadas aos vários ramos de saúde.
 
Tendo sempre em mente os cuidados prestados aos
pacientes e os desafios enfrentados pelos diferentes
profissionais de saúde, queremos inspirar e motivar o
nosso público para a procura de futuras soluções,
sempre com um espírito de inovação,
multidisciplinaridade, excelência e humanismo.

O que é o Tec2Med?

Com a necessidade constante de melhoria dos serviços
médicos prestados aos pacientes e dado o elevado
crescimento tecnológico que hoje se vivencia, é
necessário tirar o máximo partido destes avanços na
resolução de desafios na saúde.
 
Os profissionais de saúde estarão cada vez mais
dependentes da Tecnologia, a qual se tornou uma
ferramenta indispensável na prevenção, diagnóstico e
tratamento de doenças.
 
Avizinha-se um futuro em que Tecnologia & Medicina
irão estreitar ainda mais os seus laços, constituindo
equipas cada vez mais multidisciplinares e trabalhando
lado a lado num objetivo comum: a salvaguarda da vida
e bem-estar dos pacientes.

Tecnologia e Medicina
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Detalhes do evento
Data
14 e 15 de março de 2020

Local
Faculdade de Ciências e Tecnologia
2829-516 Caparica, Setúbal, Portugal

É num dos maiores Campus da Europa que
irá ocorrer a segunda edição da Tec2Med.
Localizado no concelho de Almada e às
portas de Lisboa, acreditamos que o local
reúne todas as condições necessárias para
albergar o evento e convidar a todos a
mergulharem no lado mais tecnológico da
medicina bem perto do Sol da Caparica.

Alcance da 1ª edição

+ de 20 mil
 Pessoas 

alcançadas

+ de 900 
Respostas de 

interesse

+ de 300 
Participantes

incritos

34 embaixadores
Distribuídos por 15 instituições
de todo o país
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Objetivos do Tec2Med

Público-alvo
Estudantes universitários de cursos de saúde e
engenharia, como por exemplo:

Engenharia Biomédica;
Ciências Biomédicas;
Medicina;
Enfermagem;
Ciências Farmacêuticas;
Medicina Veterinária;
Medicina Dentária;
Outras áreas.

Equipa
NBN - Núcleo de Biomédica da Nova

O NBN é um núcleo pedagógico da Associação de
Estudantes da FCT-UNL. Os seus princípios passam
por:

Sensibilizar a comunidade académica ligada às
diferentes áreas de saúde para a importância da
tecnologia e inovação na melhoria dos cuidados de
saúde prestados e na formação dos profissionais;

 
Divulgar, valorizar e estimular o trabalho desenvolvido
por jovens, profissionais e empresas que tenham
implementado a bioengenharia em áreas de saúde;

 
Divulgar e enaltecer a Engenharia Biomédica em
Portugal;

 
Estimular o intercâmbio de ideias e conhecimentos
entre a comunidade acadêmica, empresarial e
científica.
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Representar e divulgar o curso de MIEB e as mais
recentes descobertas na área;

 
Organizar atividades de cariz pedagógico como
complementaridade à formação e às competências
transversais;

 
Promover a formação de equipas multidisciplinares
entre o MIEB e outras entidades e cursos das áreas da
Saúde e Tecnologia.

Comissão Organizadora
Almejando o máximo sucesso do Tec2Med, o NBN criou
uma comissão organizadora constituída por estudantes
de Engenharia Biomédica da FCT-NOVA.

As nossas redes sociais

@nbn.fctunl

/company/nbnova

tec2med.pt
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nbn-fctnova.pt

@tec2med
@nbn_nova

https://www.facebook.com/nbn.fctunl/?ref=bookmarks
https://www.linkedin.com/company/11761833/admin/
http://tec2med.pt/
http://nbn-fctnova.com/
https://www.instagram.com/tec2med/
https://www.instagram.com/nbn_nova/


Programa

Painel de Talks

Coffee Break de Networking
Momento de Networking em moldes de Coffee Break, no
qual os participantes têm oportunidade de estabelecer
contacto com as empresas e startups das várias áreas da
Saúde e Tecnologia.

Intervenções e palestras de profissionais, nacionais e
internacionais, experientes em áreas de Saúde e
Engenharia. Estes espaços visam também dar
oportunidade a jovens estudantes e recém-formados para
mostrarem os seus feitos e desenvolvimentos
tecnológicos em prol da melhoria da saúde.
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