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Esclarecimento a todos os portugueses  
que contribuíram para o Ventilador Atena 

Matosinhos, CEiiA – 27 de Julho de 2020 

Na sequência das notícias emitidas pela RTP, em 24 de Julho, sobre o Ventilador Atena, levantando 
questões sobre a certificação, o financiamento e a venda deste ventilador, o CEiiA, pelo respeito e 
gratidão que tem para com todos os portugueses que contribuíram para este projeto, vem esclarecer: 

O Ventilador Atena é um projeto desenvolvido com humanidade, resiliência, paixão e entrega, por 
uma equipa de médicos e engenheiros, que trabalhou noite e dia, com um propósito comum: 
desenvolver um dispositivo médico que, no contexto de pandemia, permitisse salvar vidas em 
Portugal e no Mundo. Um produto industrializável, que não ficasse apenas pela fase de modelo ou 
protótipo, algo comum em iniciativas desta natureza. 

Sobre o processo de autorização do Atena:  

- Quando a pandemia atingiu a Europa, assistiu-se a uma corrida entre os seus países, para equipar 
os hospitais de ventiladores. Devido à escassez destes equipamentos e de acordo com as 
recomendações da Comissão Europeia, os países adotaram processos de autorização especial, 
sendo que no caso específico dos ventiladores, foi adotado em Portugal sob a competência do 
Infarmed, o Procedimento especial de avaliação de dispositivos médicos no âmbito da Covid-19 – 
ventilador (PE-COVID19-ventilador). 

- Após contactos com o Infarmed e de forma a reduzir o tempo de disponibilização aos hospitais, 
o CEiiA optou por desenvolver a primeira versão do Atena segundo o Procedimento Especial (PE-
COVID19-ventilador), deixando a certificação CE do produto para uma fase em que existisse um 
maior controlo sobre a pandemia. 

- O CEiiA avançou com o projeto Atena em março, com o objetivo de desenvolver e produzir um 
ventilador invasivo para salvar vidas de doentes em falência respiratória aguda provocada pela 
COVID-19, numa altura em que o número de ventiladores existentes no SNS era escasso. 

- A primeira versão deste ventilador foi desenvolvida em 45 dias e a sua produção iniciada com o 
objetivo de chegar o mais rapidamente possível aos hospitais. 

- Em 07 de maio de 2020, o CEiiA submeteu ao Infarmed, nos termos do PE-COVID19-ventilador, a 
documentação do Atena relativa ao pedido de autorização especial para a utilização deste 
ventilador em Portugal. 

- Após várias interações, a 14 de Julho, o CEiiA foi notificado pelo Infarmed da respetiva 
autorização para uso do Atena no SNS, no contexto de COVID-19. 

- Esta autorização especial assegura que estão reunidas as condições de segurança requeridas para 
a utilização deste ventilador em contexto COVID-19; não significa a certificação CE do produto.  

- Este ventilador médico invasivo, desenvolvido para dar suporte em Cuidados Intensivos a 
doentes COVID-19 em falência respiratória aguda, inclui os modos de ventilação controlada em 
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volume (CMV) e em pressão (PCV), bem como volume controlado com pressão regulada (PRVC) 
e pressão de suporte (PSV). 

- Com o objetivo de criar a partir de Portugal uma nova capacidade na área dos dispositivos 
médicos que garantam uma menor dependência do exterior, nomeadamente da China, o CEiiA 
iniciou o desenvolvimento da segunda versão do Atena, preparada de início para o processo de 
certificação CE, a ser industrializada em Portugal a partir de empresas nacionais. Este projeto está 
a ser desenvolvido no âmbito do 4Life Lab, que envolverá, entre outras entidades, os Hospitais 
de São João e de Santo António e a Escola de Medicina da Universidade do Minho. 

Sobre o financiamento do projeto Atena: 

- Mais de 100 mil portugueses contribuíram para o projeto Atena no âmbito da iniciativa “The 
voice”, um programa da RTP. 

- O projeto Atena envolveu, ainda, um conjunto de mecenas científicos que contribuíram com 
1M€, tendo como contrapartida a entrega de 100 ventiladores aos hospitais portugueses. 

- No sentido de apoiar iniciativas associadas à COVID-19, vários países, incluindo também Portugal, 
lançaram medidas de financiamento à I&D e inovação orientadas para a rápida disponibilização 
de soluções ao mercado.  

- Neste contexto, a ANI lançou o programa INOV-COVID em abril, com uma dotação de 4.4M€, 
orientada para o financiamento, sob a forma de empréstimo 100% reembolsável. Apesar das 
várias iniciativas que existiam à data em Portugal, apenas o Atena se candidatou a esta medida, 
provavelmente pelo risco que a tipologia de financiamento totalmente reembolsável envolvia.    

- O financiamento 100% reembolsável pressupõe a devolução total do montante do empréstimo 
solicitado no valor de 2.6M€, decorrente das vendas do ventilador ao mercado internacional. 

Sobre a disponibilização do Atena ao SNS e as vendas ao exterior 

- O Atena foi desenvolvido e produzido para pelo menos 100 unidades serem disponibilizadas ao 
SNS de forma gratuita, princípio subjacente à contribuição dos mecenas científicos e dos 
portugueses que apoiaram o projeto desde o início. 

- Desde o início, esteve sempre prevista a internacionalização do Atena para outros países para 
uso no contexto da COVID-19, nomeadamente Brasil, Angola, etc...  

- O CEiiA irá devolver à sociedade o contributo dos mais de 100 mil portugueses, através da 
afetação de uma percentagem das receitas associadas às vendas do Atena no exterior. Para o 
efeito, assinou um protocolo com o Banco Alimentar, instituição à qual já fez uma primeira 
entrega no valor de 34.626,00€. 

 

O CEiiA congratula-se com todas as iniciativas desenvolvidas nesta área, em Portugal, que 
contribuam de forma ética e responsável para o reconhecimento do nosso país no combate a esta 
pandemia! 


