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1) FUNCIONAMENTO INTERNO 

a. Conselho de Administração:  

i. Realizaram-se duas reuniões ordinárias (06 de abril e 11 de 

Outubro 2016). 

ii. Conselho de Administração é formado pelos seguintes elementos: 

- Walter Osswald (Presidente) 

- António Albino Teixeira (Vogal) 

- João Amoedo (Vogal) 

- Beatriz Craveiro Lopes (vogal)  

b. Conselho Consultivo: Com a entrada em funções do novo Conselho de 

Administração foi proposto um novo Conselho Consultivo constituido por: 

      - Miguel Gouveia 

      - Ana Bernardo 

      - António Jácomo 

O Conselho Consultivo reuniu em 11 de Outubro de 2016 

c. Newsletter: manteve-se a periodicidade trimestral da newsletter da 

Fundação Grünenthal. 

 

2) RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL 

 

a. Com a Associação Portuguesa para o Estudo da Dor (APED): 

estabelecimento da 4ª edição do Prémio Jornalismo Dor, destinado a 

galardoar trabalhos que se destaquem sobre a temática da dor em Portugal 

nos meios de comunicação social, no valor de €3.000. O Prémio foi 

entregue em cerimónia pública alusiva ao Dia Nacional de Luta Contra a 

Dor, realizada em Espinho. 

b. Com a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto: aditamento 

por um ano ao protocolo com a Faculdade de Medicina da Universidade do 

Porto, relativa à constituição da Cátedra em Medicina da Dor, subsidiada 

pela Fundação Grünenthal no corrno valor de €15.000.  

 

3) PRÉMIO GRÜNENTHAL DOR 2015 

a. Foi constituído o Júri que decidiu a atribuição do Prémio Grünenthal Dor 

2015. O Júri contou com a participação de um representante da Associação 

Portuguesa para o Estudo da Dor, da Sociedade Portuguesa de 

Reumatologia, da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, da Associação 

Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, da Sociedade Portuguesa de 

Anestesiologia, da Sociedade Portuguesa de Medicina Física e de 

Reabilitação e de um representante da Fundação (Prof. António Albino 

Teixeira). Atribuíram-se os seguintes prémios, respeitantes aos trabalhos 

que se apresentaram a concurso durante o ano de 2015: 

i. Prémio de Investigação Clínica:  

1. “. 
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ii. Prémio de Investigação Básica 

1. “ 

b. Os Prémios foram entregues em cerimónia pública no Colóquio da Fundação 

Grünenthal. 

 
 

4) BOLSA PARA JOVENS INVESTIGADORES EM DOR 2016 

a. Foi constituída uma Bolsa para Jovens Investigadores em Dor com o 

objectivo de apoiar projectos de investigação no âmbito da medicina da 

dor, funcionando em complementaridade com o já reputado Prémio 

Grünenthal Dor. A Bolsa foi entregue em cerimónia pública no Colóquio da 

Fundação Grünenthal. 

 

5) COLÓQUIO FUNDAÇÃO GRÜNENTHAL  

A Fundação Grünenthal realizou pela primeira vez um Colóquio, que se prevê anual, 

com o objectivo de entregar publicamente o Prémio Grünenthal e a recente Bolsa 

de Investigação para Jovens Investigadores em Dor. Adicionalmente foi realizada 

uma palestra magistral pela Prof. Deolinda. O Colóquio teve lugar no dia 30 de 

Junho na Fundação Gulbenkian.  

 

6) ATIVIDADES FORMATIVAS EM DOR 

a. Durante 2016 manteve-se a divulgação e a realização do workshop PAIN 

Education, nos seus vários formatos, com sessões ao longo de todo o 

País, tanto no âmbito dos cuidados de saúde primários como em hospitais. 

Realizaram-se 38 Cursos, perfazendo um total de cerca de 1.306 

formandos. 
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PLANO DE ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO PARA O ANO 2016 

De acordo com os seus estatutos e com a finalidade de uma mais ampla e diversificada 

divulgação de conceitos no âmbito da dor, a Fundação Grünenthal propõe o seguinte 

plano de actividades para o ano de 2016: 

1) Apoio à Formação em Dor dos Profissionais de Saúde: 

a. Disseminação dos cursos de formação da titularidade da Grünenthal, 

designadamente os cursos disponibilizados online através da plataforma 

CHANGE PAIN. 

b. Reordenação dos cursos disponibilizados online na plataforma CHANGE PAIN, 

tornando mais fácil a sua acessibilidade. 

c. Continuação da divulgação da formação no âmbito das propostas formativas 

PAIN Education, nomeadamente através da efectivação do protocolo de 

colaboração com a ARS Norte. 

 

2) Actualização do logotipo e website da Fundação Grünenthal 

Pretende-se actualizar o logotipo da Fundação Grünenthal, assim como melhorar as 

funcionalidades do website.   

 

3) Apoio à Investigação:  

a. Divulgação do prémio Grünenthal Dor 2016, com prazo de candidaturas a 

decorrer até dezembro de 2016. 

b. Reunião do Júri para atribuição do Prémio Dor 2015, cujo prazo de candidatura 

decorreu até dezembro de 2015. 

c. Instituição da segunda edição da Bolsa para Jovens Investigadores em Dor, de 

apoio a projectos de investigação. 

d. Apoios casuísticos a projectos apresentados de forma individual ou 

institucional, a serem considerados e discutidos em reunião do Conselho de 

Administração. 

e. Acompanhamento das atividades desenvolvidas pela Cátedra em Medicina da 

Dor estabelecida por protocolo entre a Fundação e a Faculdade de Medicina da 

Universidade do Porto.  

 

4) Interação sócio-política, profissional e institucional 

a. Interacção com a Associação Portuguesa para o Estudo da Dor (APED), através 

da continuidade ao projecto do Prémio Jornalismo Dor. 

b. Avaliar a disponibilidade para a participação das jornadas da Saúde da 

Assembleia da República, a decorrer em Maio de 2015 


