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“e-Saúde – O que tem o sector da Saúde a ganhar com o 
desenvolvimento da SI” 

 
 
A Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade de Informação 
(APDSI) apresentou no dia 15 de Julho as conclusões do Estudo “e-Saúde – O que tem 
o sector da Saúde a ganhar com o desenvolvimento da SI”. 
 
Ao contextualizar este estudo, o Prof. Dias Coelho, na qualidade de Presidente da 
APDSI, afirmou que «é nossa convicção que a Sociedade de Informação tem enormes 
contributos para oferecer ao sector da Saúde, e seria impensável a APDSI não 
contribuir». 
 
A apresentação foi marcada por uma sentida homenagem à malograda Eng.ª Palmira 
Moura que inicialmente coordenou o estudo. 
 
A tarefa de compilação dos textos sobre o tema e-Saúde que compõem o documento 
agora apresentado, foi continuada pela Dr.ª Helena Monteiro, em parceria com o Eng.º. 
Vasconcelos da Cunha. 
 
O Estudo é composto por três secções: 
 

• Desenvolver uma Sociedade de Informação no Sector da Saúde 
• Produtos e Soluções 
• Telemedicina e Prática Clínica em Portugal. 
 

agregando os diversos contributos elaborados pelas mais destacas personalidades e 
agentes empresariais deste sector. 
 
Durante a exposição, Helena Monteiro destacou os conteúdos das diversas secções do 
estudo. A coordenadora da investigação salientou que os resultados do estudo vão ao 
encontro das perspectivas inicialmente traçadas. Referiu ainda que Portugal segue o 
exemplo de outros países neste campo, mas também «das suas próprias experiências». 
No campo da Telemedicina, Helena Monteiro sublinhou «a profundidade e diversidade 
de soluções e experiências que estão neste momento em curso em Portugal». 



O estudo inclui um glossário que contextualiza e explica diversas designações utilizadas 
ao longo das mais de 200 páginas que compõem este estudo. 
 
O estudo “e-Saúde – O que tem o sector da Saúde a ganhar com o desenvolvimento da 
SI” está disponível na Internet, a partir do sítio da APDSI, em http://www.apdsi.pt. 
 
 
Sobre a APDSI 
A Associação tem por objectivo a promoção e o desenvolvimento da Sociedade da 
Informação e conhecimento em Portugal. Para a prossecução dos seus objectivos, a 
APDSI desenvolve diversas actividades. Neste âmbito a APDSI apresentou 
recentemente a colectânea de melhores práticas e estratégias de desenvolvimento de e-
Government, designada “Mudar a Máquina”, “Processos Básicos da Administração 
Pública de Interesse para os Cidadãos e Agentes Económicos” e também “e-
Procurement: uma reflexão sobre a situação actual em Portugal”. 
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