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SESSÃO ABERTURA
JORGE CATARINO
Enfermeiro Diretor do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa.
MARIA HELENA MONTEIRO
Presidente da Direção da APDSI, Associação para a Promoção e
Desenvolvimento da Sociedade da Informação; Investigadora do Centro
de Investigação de Administração e Políticas Públicas (CAPP).
Tem um vasto curriculum na Academia, a par de uma extensa experiência
enquanto dirigente na Administração Pública, nomeadamente sob a
tutela do Ministério das Finanças.
Licenciada em Matemática Aplicada, na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, tem PósGraduações em Project Management e Gestão de Executivos. É Doutorada em Ciências Sociais, com
especialização em Administração Pública, pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas
(ISCSP), onde leciona desde 1980 e é Professora Auxiliar e foi vice-presidente entre 2012 e janeiro de
2018.
No setor privado, foi Partner da Ernst & Young e Vice-Presidente da CapGemini e Ernst & Young até
2002, nas áreas de IT-Effectiveness, e-Commerce, Inovação Tecnológica e Organizacional e CRMCustomer Relationship Management.
Antes da Presidência da APDSI que assumiu em 2018, foi vogal da Direção entre 2012 e 2016, tendo
sido responsável pela área da Saúde.

FILIPA FIXE
Vogal da Direção da APDSI
Com mais de dez anos de experiência na área da Saúde, exerceu funções na
direção da Portugal Telecom – na área de HealthCare. Atualmente é
Executive Board Member na Glintt.
Licenciada em Engenharia Química, pelo Instituto Superior Técnico (I.S.T.),
Mestrado em Engenharia Bioquímica e doutoramento e Bio/Nanotecnologia
no desenvolvimento de chips de ADN com endereçamento eletrónico para a deteção de mutações
genéticas. Pós-graduação em gestão pela Universidade Católica- programa PAGE.
Ehealth expert junto da Comissão Europeia. É autora e co-autora de várias publicações em revistas
científicas internacionais e conferências na área da bioeletrónica, biomedicina, biotecnologia,
educação e ehealth.
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A ESTRATÉGIA E RESULTADOS DA UTILIZAÇÃO DE DADOS EM SAÚDE
FERNANDO ALMEIDA | Presidente do Conselho Diretivo do
INSA
Fernando José Ramos Lopes de Almeida, nascido a 11 de
novembro de 1956 e natural de Angola;
•

Licenciatura em Medicina, pela Faculdade de Medicina

da Universidade de Coimbra, 1981;
•

Pós-Graduação — Curso de Saúde Pública — Escola

Nacional de Saúde Pública, Universidade Nova de Lisboa,
1987;
•

Assistente Graduado Sénior de Saúde Pública;

•

Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Saúde Dr Ricardo Jorge I.P.
desde 2014;

•

Vice-presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Centro, I.P.;

•

Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Coimbra;

•

Coordenador da Sub-Região de Saúde de Coimbra;

•

Adjunto do Coordenador de Saúde do Centro Regional de Saúde Pública do Centro,

•

Assessor ao Gabinete do Governador Civil de Coimbra.

•

Docente na Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra

•

Membro do Conselho Consultivo da Comissão Nacional de Luta Contra a SIDA.

•

Membro do Conselho Científico da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica

•

Membro do Conselho Geral do Instituto Politécnico de Coimbra
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PAINEL 1 - “TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E O CONHECIMENTO EM SAÚDE”

HENRIQUE MARTINS
He has a Medical Degree, Internal Medicine Speciality, a Master
and PhD degrees in Management, and a Law Master’s degree
(thesis on the Public Liability implications of AI in Health),
presently doing a PhD in Law (on the Rights of the Brain in face
of AI- powered Brain Machine Interfaces). He is a National
Defence Auditor (National institute of Defence, Ministry of
Defence, Portugal) He is a Medical Doctor and University
Professor, teaching and researching in Digital Health, Healthcare
Systems and Transformation, Leadership and Management education for Medical Students
and Health Professionals. He was one of the first CMIOs in Portugal in 2009-2013 at Hospital
Fernando Fonseca, Lisbon, where he implemented large EHR system and founded an
Innovation Center in Big Data and Robotics. During the years at the Ministry of Health he
was responsible for creating a health data sharing platform for all national health service
compatible with the advanced GDPR principles as early as 2012 and set the agenda for
ehealth in Portugal. He is the past president of SPMS, Portugal's Digital Health Agency,
where he led National eHealth efforts for close to 7 years, implementing a wide set of
innovative national level health digital services. In 2019 he established one of the first Digital
Health ethics committee in an EU country. He represented Portugal for 8 years and was the
former Member States co-chair of the EU eHealth Network, the highest policy body on
eHealth in the Union.
Elected Fellow of the International Academy of Health Sciences Informatics (within IMIA) in
July 2020. Since August 2020 he has integrates the HL7 Europe Foundation Board of
Diretors. He now works as an Academic in two high-ranked business schools (ISCTE-IUL, and
Catholica Business School), and one medical school (FCS-UIB), and on individual consulting
projects in Healthcare Transformation and Digital Health (www.henriquemartins.eu). He has
authored a series of papers some of which looking at new trends for digital health at Global,
European, National and Hospital levels.
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PAINEL 2 - “SAÚDE INTELIGENTE, O QUE PERMITE?“

Moderador: Luís Lopes Pereira | Medtronic
•
•
•

Tempo total da sessão: 60 minutos
Tempo de cada apresentação: 7 minutos
Tempo de discussão: 10 minutos

Rita Cristóvão | Plux
Licenciada em Economia e Pós-graduada em
Gestão pela Nova School of Business and
Economics, com especialização em gestão de
cuidados de saúde. Com mais de 15 anos de
experiência como gestora executiva na área da
saúde. Iniciou a sua carreira como consultora no
sector da Saúde na Deloitte e, posteriormente,
no Ministério da Saúde na conceção e
coordenação da implementação do SIGIC - Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para
Cirurgia no SNS. Foi Diretora-Geral do Centro Hospitalar de São Francisco em Leiria e esteve
4 anos em comissão de serviço como Vogal do Instituto de Ação Social das Forças Armadas,
com os pelouros da saúde e ação social dos militares, entre outros. Em 2020 assumiu o cargo
de CEO da PLUX Wireless Biosignals, S.A. até ao momento.

Francisco Nogueira | Glooma
Francisco Nogueira concluiu o seu Mestrado Integrado em
Engenharia Biomédica em 2019, tendo também realizado
uma Pós-Graduação em Gestão de Unidades de Saúde.
Durante os anos académicos adquiriu um interesse especial
pelo mundo do empreendedorismo na área das novas
tecnologias aplicadas à saúde. No último ano e meio, fundou
a Glooma e tem-se dedicado à investigação na área do
repourposing tecnológico de sensores piezelétricos aplicável
à deteção precoce do cancro da mama.
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Maria Vasconcelos | Fraunhofer Portugal AICOS
Maria Vasconcelos é investigadora sénior no Fraunhofer
Portugal AICOS. Tem formação de base em Matemática
Aplicada à Tecnologia pela Faculdade de Ciências da
Universidade do Porto, é mestre em Estatística Aplicada e
Modelação e doutorada em Engenharia Informática, ambos
pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto.
Trabalhou em estatística na Interpay Nederland BV, como
consultora de gestão documental na Link Consulting SA e foi ainda assistente convidada na
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e no Instituto Superior de Engenharia
do Porto. Os seus interesses de investigação incluem a área de processamento de imagem,
visão computacional e sistemas de apoio à decisão.

Joana Pinto | Clynx
Joana Pinto é empreendedora, co-fundadora e CEO da Clynx,
uma startup Portuguesa que desenvolve soluções de
Fisioterapia Digital.
Engenheira Biomédica de formação, concluiu o mestrado no
Instituto Superior Técnico (2019). Desde cedo, o seu cariz
empreendedor incitou uma participação ativa na envolvente
académica e extracurricular, com o incessante objetivo pelo
contínuo desenvolvimento pessoal e profissional.
Sendo fascinada por temas como Estratégia, Inovação e Disrupção na Saúde, a criação de
uma startup na área da Saúde Digital, que permitisse dar uso à Tecnologia visando a
Inovação em Saúde, tornou-se um passo natural e muito ambicionado no seu plano
profissional.
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PAINEL 3 - “QUAL O VALOR DOS DADOS EM SÁUDE?”

Moderador: Ana Teresa Freitas | Heartgenetics e IST
Ana Teresa Freitas é cofundadora e CEO da empresa HeartGenetics,
Genetics and Biotechnology SA, desde 2013.
É Professora Catedrática do Departamento de Engenharia Informática
do Instituto Superior Técnico (IST) da Universidade de Lisboa, tendo
desenvolvido a área da bioinformática e biologia computacional
desde 2005. É atualmente presidente a Assembleia de Escola no IST.
Possui um doutoramento em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores e frequentou o
"Advanced Management Program on Innovation and Entrepreneurship" na Católica Lisbon,
School of Business and Economics.
No contexto Europeu foi Vice-chair da infraestrutura ELIXIR, a infraestrutura de referência para
a gestão de dados das ciências da vida.
•
•
•

Tempo total da sessão: 85 minutos
Tempo de cada apresentação: 10 minutos
Tempo de discussão: 10 minutos

NUNO MARQUES | Oracle
Lead Account Manager na Oracle desde 2010, integra a Equipa de
Tecnologia e tem como principal foco o Mercado da Saúde.

PEDRO SOBREIRO | NTT Data
Pedro Sobreiro é um profissional de saúde experiente, com mais de 12
anos em cuidados intensivos, como enfermeiro em Portugal e Angola.
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Em 2016 iniciou um percurso de formação em gestão de sistemas de informação, tendo realizado
uma pós graduação em desenvolvimento de sistemas e um mestrado em gestão de SI pelo ISTCE.
Esteve envolvido na implementação de vários projetos (entre os quais um VNA) no Hospital da
Cruz Vermelha, no qual passou a exercer funções de gestor de processos e melhoria contínua,
depois de deixar a prática clínica.
Mais informação em https://www.linkedin.com/in/pedro-sobreiro/

SANDRA TEIXEIRA | Maxdata
Administradora Executiva da Maxdata Software SA, licenciou-se
em Informática pela Faculdade de Ciências da Faculdade de
Lisboa.
Pelo caminho várias formações na área da Saúde foram alvo da
sua atenção, como “Empowering Women Entrepreneurship in
Health Innovation” pela IESE Business School e o “Future Leaders
in Digital Health and Precision Medicine” pela Nova IMS.
O seu percurso profissional conta com uma experiência de quase 20 anos sempre ligada à área
de Tecnologias para a Saúde com grande foco na inovação e na construção de soluções.

CRISTIANO MARQUES | Glintt
Cristiano Marques, durante a sua carreira profissional,
especializou-se em Engenharia de Software, onde se
interessa pelas áreas de Gestão de Projeto e de Project
Management Office (PMO).
Foi durante vários anos responsável pela Unidade de
Plataformas de Integração de Cuidados e Serviços ao
Cidadão dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde,
com especial enfoque para projetos como a Área do Cidadão
do Portal SNS, app SNS24, plataforma do Registo de Saúde Electrónico e desmaterialização
de processos de referenciação entre entidades.
Assumiu ainda a responsabilidade do Setor Saúde da NTT DATA e atualmente é o responsável
pela Estratégia e Produtos de Healthcare da Glintt.
Trabalha há mais de 10 anos em eHealth e transformação digital da Saúde e é ainda
recorrentemente convidado para seminários e palestras nestas áreas.
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Célia Ribeiro | Accenture
A Célia Ribeiro é Manager na área da Saúde da Accenture Portugal.
Com quase 20 anos de experiência, tem contribuído para o
crescimento das empresas do setor da saúde, enquanto
responsável por áreas dedicadas a projetos, inovação e
desenvolvimento de negócio. A Célia tem uma licenciatura em
Matemática Aplicada às Ciências da Computação e um mestrado
em Gestão de Serviços de Saúde pelo Instituto Universitário de
Lisboa.
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SESSÃO DE ENCERRAMENTO E CONCLUSÕES
A ESTRATÉGIA E RESULTADOS DA UTILIZAÇÃO DE DADOS EM SAÚDE

Luís Filipe Loureiro Goes Pinheiro nasceu em
1975.
Licenciado em Direito e pós-graduado em Direito
Penal Económico e Europeu pela Faculdade de
Direito da Universidade de Coimbra (2001).
Presidente do Conselho de Administração da
Serviços Partilhados do Ministério da Saúde,
E.P.E. (desde 05 de março de 2020).
Secretário de Estado Adjunto e da Modernização
Administrativa (2018-2019), responsável pelo Programa Simplex e com competências
delegadas no que respeita à Agência para a Modernização Administrativa, I.P.; SecretárioGeral Adjunto da Administração Interna, responsável pela administração eleitoral (2018);
Secretário-Geral e Consultor Jurídico na Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução
(2011-2015, 2016-2018 e 2019-presente); Presidente do Conselho Diretivo do Instituto das
Tecnologias de Informação na Justiça, I.P. (2008-2009), organismo responsável pela gestão
dos sistemas de informação da área da Justiça; Diretor-Adjunto do Gabinete de Auditoria e
Modernização do Ministério da Justiça (2004-2005).
Chefe do Gabinete do Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros do XXI
Governo Constitucional (2015-2016); Chefe do Gabinete da Secretária de Estado da
Modernização Administrativa do XVIII Governo Constitucional (2009-2011) e Adjunto do
Secretário de Estado da Justiça do XVII Governo Constitucional (2005-2008).
Consultor no Gabinete de Política Legislativa e Planeamento do Ministério da Justiça (20012004).
Advogado com inscrição suspensa a seu pedido.
Tem trabalhos publicados e foi orador em mais de uma centena de conferências nacionais
e internacionais, nomeadamente sobre diversas áreas do Direito, Governo eletrónico e
modernização administrativa. Escreveu também dezenas de artigos de opinião em
publicações periódicas.

