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A crescente onda de tecnologia sugere e permite novas tendências e novos produtos no setor da saúde e do bem-

estar, em Portugal e no mundo, designadamente ao nível da chamada Saúde Digital.  

Um mercado que deverá valer, mundialmente, cerca de 500 mil milhões de dólares em 2025, com o segmento das 

tecnologias de informação na indústria da saúde a gerar a maior fatia das receitasAICEP2022.  

Após dois anos de pandemia (COVID-19) a saúde e o bem-estar de cada cidadão são pontos centrais para a atuação 

dos diferentes agentes do ecossistema alargado da saúde: entidades reguladoras, prestadores de cuidados de saúde, 

profissionais de saúde, gestores, pagadores e provedores de tecnologia. Hoje em dia, a saúde digital e a inovação 

tecnológica e tudo o que as possibilitam podem permitir que Portugal seja uma montra de inovação e de ehealth em 

diferentes áreas, como por exemplo, telecuidados, genómica, análise de dados, inteligência artificial e integração de 

cuidados. 

A importância de garantir a promoção contínua da saúde e do bem-estar e a promoção do envelhecimento ativo e 

saudável, bem como garantir que caminhamos para uma medicina personalizada e centrada em cada cidadão, quer 

seja com medicamentos inovadores ou saúde digital impulsionada pela partilha de dados e informação são os pilares 

para melhores cuidados de saúde com sustentabilidade financeira. 

Esta conferência promovida pela APDSI tem por objetivo trazer a palco as estratégias nacionais ao nível dos diferentes 

pilares de inovação em Saúde, partilha de casos de estudo e promover o debate entre os diferentes intervenientes 

do ecossistema da saúde, desde o cidadão às entidades pagadoras. Esta conferência permite espelhar as principais 

oportunidades e desafios para que Portugal seja uma montra de inovação em Saúde com resultados ao nível nacional, 

das instituições, da Economia e para o Cidadão. 
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Programa 
 

08:30 – 09:00    Receção aos Participantes (Secretariado APDSI) 

09:00 – 09:40    SESSÃO DE ABERTURA E BOAS-VINDAS 

Teresa Sustelo | Presidente do Conselho Diretivo do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa  

Maria Helena Monteiro | Presidente da Direção da APDSI 

Filipa Fixe | Vogal da Direção da APDSI 

Paulo Sousa | Coordenador do Grupo de Missão “Saúde” da APDSI 

Ricardo Mestre | Secretário de Estado da Saúde 

 

09:40 – 10:10    PAINEL 1: “A PREVENÇÃO E BEM-ESTAR ATRAVÉS DA TECNOLOGIA E DA INOVAÇÃO”

Ana Teresa Freitas | Professora no Instituto Superior Técnico, especialista em Biologia Computacional 

Henrique Martins | Professor Universitário e Consultor especialista em eHealth   

 

10:10 – 11:00    PAINEL 2: “MEDICINA PERSONALIZADA: PROMESSA OU REALIDADE?”

Moderador: Ricardo Dias | Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa 

Hugo Ferreira | Ablute 

Ana Rita Constante | eBreathie 

David Rodrigues | Uphill 

11:00 – 11:20    Pausa para café 

11:20 – 12:40   PAINEL 3: “PREVENÇÃO, BEM- ESTAR E GESTÃO DA SÁUDE@DIGITAL?”  

Moderador: Luis Pereira| Medtronic  

 

O papel dos Dados no tratamento e prevenção do VIH 

Nuno Marques | Oracle 

A gestão dos dados de Saúde – o projecto INFOBANCO 

Préstimo Guerreiro| NTT Data 

Open Innovation as a fast track to Healthcare Digitalisation, the case of Hospital@Home / Acelerar a 

Digitalização com Inovação Aberta, o caso de Hospitalização Domiciliária 

João Marques | Integrated Health Solutions at Medtronic 

O Impacto da Desmaterialização da Requisição 

Catarina Gonçalves | Maxdata 

ScreenPharma - validação terapêutica assistida com foco na segurança clínica 

Cristiano Marques | Glintt 

How to reinvent prevention healthcare using the power of digital? 

Célia Ribeiro | Accenture 



 

 

 

12:40 – 12:55   SESSÃO DE ENCERRAMENTO E CONCLUSÕES 

Luís Goes Pinheiro| Presidente do Conselho de Administração da SPMS – Serviços Partilhados do 

Ministério da Saúde, EPE 

Filipa Fixe | Vogal da Direção da APDSI 

Maria Helena Monteiro | Presidente da Direção da APDSI 
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Patrocinador Ouro   Patrocinadores Prata 

                      

Patrocinadores Globais da APDSI 

Platina  Ouro 

      

 

http://www.chpl.min-saude.pt/
https://www.fct.pt/
https://www.glintt.com/pt/Paginas/home.aspx
https://www.maxdata.pt/pt/home
https://www.accenture.com/pt-pt
https://aws.amazon.com/pt/government-education/setor-publico-portugal/

