
   
  

  

1 
 

III JORNADAS DE SAÚDE SOCIETAL: TRANSFORMAÇÃO DIGITAL & INCLUSÃO NA 
SAÚDE    

Programa Completo 

23 de novembro de manhã, das 10h às 13h 

Sala 1. Auditório JJ Laginha (Edifício Sedas Nunes, canto NE, piso 1) 

[10:00-13:00] Workshop "Atualização e Participação nas Políticas de Saúde Digital" 

  
Este workshop, em associação com a APDSI - Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade de 

Informação, tem como objetivo refletir sobre a transição digital e a inclusão social através da análise das políticas de 

saúde digital. Visa essencialmente promover a participação do cidadão na coconstrução de políticas digitais em Saúde. 

Dinamizadores: Professor Jorge Ferreira (Professor do ISCTE) e Professora Maria Helena Monteiro 

(Presidente da APDSI) 

10:00 - 10:15 - Abertura do Workshop e apresentação dos participantes (Jorge Ferreira) 
10:15 - 10:40 - Introdução às políticas de saúde digital na perspetiva da participação do cidadão (Helena 
Monteiro) 
10:40 - 10:50 - Comentário sobre como pensar um documento similar no futuro (Jorge Ferreira)  
10:50 - 11:15 - Discussão aberta 
11:15 - 11:30 - Intervalo 
11:30 - 11:55 - Introdução sobre a Telesaúde (Jorge Ferreira) 
11:55 - 12:05 - Comentário sobre como pensar um documento similar no futuro (Luís Gonçalves - Ex-
Presidente da SITT) 
12:05 - 12:40 - Discussão aberta 
12:40 - 12:55 - Questões chave/Súmula do workshop (Helena Monteiro) 
12:55 - 13:00 - Encerramento (Henrique Martins) 

Sala 2. Sala AA2.28 (Ala Autónoma, piso 2) 

[10:00-13:00] Workshop de Investigação "Desigualdades na Saúde” 

Este workshop, em associação com SocioDigitalLab, tem como público-alvo investigadore/as do Socio Digital Lab com 
interesse/trabalho sobre desigualdades sociais na saúde. Tem como objetivos dar a conhecer a missão e campo de 
atuação do Observatório das Desigualdades do Iscte, bem como o seu trabalho na sistematização e análise  das 
desigualdades sociais em indicadores vitais; Promover conhecimento mútuo e partilha de informação sobre o trabalho 
de investigação a ser desenvolvido sobre desigualdades sociais na saúde nas várias áreas disciplinares; Produzir uma 
visão multinível, multidisciplinar e plurimetodológica para a recolha sistemática (de dados primários e/ou 
secundários) de indicadores sobre desigualdades sociais na saúde em Portugal; Identificar objetivos/projetos  futuros 
para promover abordagens multidisciplinares à caracterização das desigualdades sociais na saúde em Portugal.  

 
Dinamizadoras: Professora Sónia Bernardes (Professora do ISCTE) e Professora Elsa Pegado (Professora 

do ISCTE); Convidados: Renato do Carmo, Filipa Cândido e Inês Tavares (Investigadores do Observatório 

das Desigualdades) 

10:00 - 10:05 - Breve Enquadramento do workshop (Sónia Bernardes e Elsa Pegado) 

10:05 - 10:50 - Apresentação do Observatório das Desigualdades, enquadramento da problemática das 

desigualdades sociais, contributos para a análise das desigualdades em Portugal e para a identificação 

de indicadores de desigualdades vitais e de saúde. (Renato do Carmo, Filipa Cândido e Inês Tavares). 

10:50 – 11:30 – Atividades em pequenos grupos (Todos/as) 
11:30 – 11:50 – Intervalo 
11:50 – 12:35 - Discussão, análise e síntese do trabalho desenvolvido pelos pequenos grupos (Todos/as) 
12:35 – 13:00 - Conclusões e Projetos futuros (Todos/as) 
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[13h-14h] Almoço  

Almoço leve- átrio à porta do auditório JJ Laginha 

23 de novembro de tarde, das 14h às 18h 

Sala 1. Auditório JJ Laginha (Edifício Sedas Nunes, canto NE, piso 1) 

[14:00-16:45] Workshop "Saúde Digital"  

No contexto de uma acelerada transição digital na área da saúde, os doentes são cada vez mais um elo fundamental 

neste processo transformacional. As associações de doentes, e em especial os seus dirigentes, identificaram junto do 

ISCTE a necessidade de aprofundar conhecimentos relacionados com a saúde digital por forma de melhor promoverem 

um ativismo construtivo e responsável. Em associação com a Plataforma Saúde em Diálogo, este workshop inaugura 

esse aprofundamento de conhecimento com todos os que se quiserem juntar ao ISCTE Saúde. 

Dinamizadores: Professora Elsa Cardoso (Professora do ISCTE), Professor Henrique Martins (Professor do 

ISCTE), Dra. Filipa Branco (Representante da Plataforma Saúde em Diálogo) e Dra. Maria do Carmo Botelho 

(Investigadora do ISCTE) 

14:00 - 14:15 - Abertura do Workshop e apresentação dos participantes (Elsa Cardoso/Filipa Branco) 
14:15 - 14:45 - Henrique Martins: O Contexto da saúde digital 
14:45 - 15:15 - Carmo Botelho: Uma introdução à análise de dados 
15:15 - 15:30 - Discussão aberta (Elsa Cardoso) 
15:30 - 16:00 - Elsa Cardoso: A importância de uma comunicação e visualização de dados eficaz 
16:00 - 16:40 - Discussão aberta (Filipa Branco) 
16:40 - 16:45 - Encerramento (Elsa Cardoso/ Filipa Branco) 

Sala 2. Sala AA2.28 (Ala Autónoma, piso 2) 

[15:00-16:45] Workshop "ePROMS: Desigualdades no acesso a investigação e ensaios clínicos"  

No processo de digitalização do processo de cuidados e com o objetivo de centrar os cuidados na pessoa, mas com a 
pessoa no centro da decisão têm-se vindo a desenvolver diferentes ferramentas de medida dos Outcomes dos doentes 
(Electronic Patient Reported Outcomes Measurement - ePROMS). Este Workshop, em associação com a Sociedade das 
Ciências Médicas de Lisboa (SCMED) tem como objetivo abordar este novo mundo do digital e a relação médico 
doente. O uso de Real World Evidence/Evidência do Mundo Real (RWE) colhida por vias digitais está também a mudar 
o paradigma dos ensaios clínicos. Por outro lado, os ensaios clínicos são, sobretudo na área da oncologia, forma de 
aceder à inovação terapêutica dispendiosa, podendo o digital gerar ou resolver desigualdades.  

Dinamizador: Abel Garcia (professor da UBI) e Maria do Céu Machado (Presidente da Sociedade das 

Ciências Médicas de Lisboa); Convidados: Dr. Pedro Ramos (Promptly), Dra. Maria João Cardoso (Cirurgiã 

da Fundação Champalimaud), Dra. Filipa Gonçalves (Gilead) 

15:00 - 15:10 - Abertura do Workshop (Henrique Martins) 
15:10 - 15:25 - Apresentação dos Participantes; Definições e aplicações - Abel Garcia 

15:25 - 15:40 - Barreiras e vantagens - Pedro Ramos  
15:40 - 15:55 - Utilização em ensaios clínicos - Filipa Gonçalves  
15:55 - 16:15 - Aplicação clínica - Maria João Cardoso  
16:15 - 16:40- Discussão aberta (Moderação) - Maria do Céu Machado  

  
[16:45h-17h] Coffee Break - átrio à porta do auditório JJ Laginha 

 

 



   
  

  

3 
 

Sala 1. Auditório JJ Laginha (Edifício Sedas Nunes, canto NE, piso 1) 

[17:00-18:00] Podcast "Pensar Saúde e Sociedade" - Sessão ao vivo  

Nos dias de hoje, o conceito de saúde e de sociedade são indissociáveis. Assim, para dar resposta aos atuais desafios 

de saúde é essencial estimular uma relação bidirecional entre o setor da saúde e os restantes setores. Desta forma, 

quando falamos em saúde, falamos de ciência, mas também de tecnologia, gestão, psicologia, economia, políticas 

públicas e comunicação. Este foi o mote para a criação do Pensar Saúde e Sociedade, um podcast onde Ricardo 

Gonçalves Viegas estará à conversa com especialistas de diversas áreas sobre temas de saúde. 

Este episódio especial será gravado ao vivo e contará com a participação de Dra. Maria de Belém (Ex. 

Ministra da Saúde), Dra. Clara Carneiro (Ex. Adjunta para a saúde, Presidência da República) e Prof. Dra. 

Maria do Céu Machado (Ex. Presidente do INFARMED). O público pode também lançar perguntas. 

 

 

 

Dia 24 de novembro manhã 

Sala 1. Auditório JJ Laginha (Edifício Sedas Nunes, canto NE, piso 1) 

[10:00-11:20] Apresentação da 3ª Edição dos Cadernos de Saúde Societal "Transformação 

Digital e Inclusão na Saúde"  

10:00 - 10:10 - Abertura (Henrique Martins)  
10:10 - 10:30 - Apresentação dos Cadernos [Elzbieta Campos (Professora do ISCTE, Elsa Cardoso 
(Professora do ISCTE), Jorge Ferreira (Professor do ISCTE) e Henrique Martins (Professor do ISCTE)] 
10:30 - 11:20 - Debate com autores (Moderação: Elzbieta Campos; Autores: Professora Elsa Justino 
(CIES/ISCTE), Professora Rita Moura (CIS-ISCTE), Rita Espanha (Professora do ISCTE), Investigadora 
Cristiane Souza (CIS,ISCTE), Professora Inês Espírito Santo (Professora e Investigadora ESPP, ISCTE) 
 

[11:20h-11:40h] Coffee Break - átrio à porta do auditório JJ Laginha 



   
  

  

4 
 

[11:40h-13h] Mesa Redonda "Transformação Digital na Saúde"  

Dinamizador: Professor Ricardo Ribeiro (Professor do ISCTE) 

Convidados: Investigador Luís Elvas (Investigador do ISTAR, ISCTE), Professora e Investigadora Ana 

Almeida (Professora e Investigadora ISTAR, ISCTE), Engenheiro Carlos Sousa (Membro da Direção, HL7 

Portugal). 

11:40 - 11:55 - Transformação digital na sociedade e na saúde (Anabela Pedroso - Ex-Secretária de 
Estado da Justiça) 
11:55 -12:10 - Artificial Intelligence support system for cardiology (Luís Elvas) 
12:10 - 12:25 - My smarthings and me BFF (Ana Almeida)  

12:25 - 12:40 - Indústria e Interoperabilidade: dois ingredientes essenciais para a transformação digital 
(Carlos Sousa) 
12:40 - 13:00 - Debate (Ricardo Ribeiro) 
 

 
[13h-14h] Almoço  

Almoço leve- átrio à porta do auditório JJ Laginha 

 

[14h-15:20h] Mesa Redonda "Participação e Inclusão na Saúde"  

Dinamizadora: Arquiteta e Investigadora Susana Azevedo (Investigadora do ISCTE) 

Convidadas: Professora Marta Matos, Doutora Ana Correia de Barros e Dra. Carina Dantas 

14:00 - 14:20 - RadioVal - inovação social no uso de I.A. para tratamento do cancro de mama (Carina 
Dantas) 
14:20 - 14:40 - Design inclusivo e participativo com temas tabu e populações vulneráveis (Ana Barros) 
14:40 - 15:00 - PatientsUp: Um processo colaborativo para inovações em saúde (Marta Matos) 
15:00 - 15:20 - Debate (Susana Azevedo) 

 

[15:20h-15:40h] Coffee Break - átrio à porta do auditório JJ Laginha 

 

[15:40-17h] Mesa Redonda: “Desigualdades sociais na saúde: Desafios futuros”   

 

Dinamizadora: Professora Sónia Bernardes (Professora do ISCTE) 

 
15:40 - 15:55 - Transição digital e desigualdades sociais em saúde (Julian Perelman / Professor, Escola 
Nacional de Saúde Pública) 
15:55 - 16:10 - Dar prioridade às pessoas! O desafio da inclusão digital e as desigualdades em saúde 
(Tânia Tercitano Matos / Diretora, Santa Casa da Misericórdia de Lisboa) 
16:10 - 16:25 - ePROMS-Desigualdades e ensaios clínicos: Conclusões do workshop  (Henrique 
Martins / Professor, ISCTE/ISCTE Saúde) 
16:25 - 16:40 - Investigação sobre Desigualdades sociais na saúde: Conclusões do workshop  
(Elsa Pegado / CIES-Iscte, Co-coordenadora da LT “Societal health” do SocioDigital Lab.) 
16:40 - 17:00 - Debate (Sónia Bernardes) 
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[17:00-18:00] Sessão de Encerramento  

17:00 -17:05 - Abertura (Henrique Martins) 
17:05 -17:20 - O cidadão e a Saúde Digital (Francisco Velez Roxo, Professor Universidade Católica 
Portuguesa) 
17:20 - 17:35 - O ISCTE e a Saúde Societal (Luísa Lima, Professora Iscte/ISCTE Saúde) 
17:35 - 17:50 - A comunicação inclusiva e participação (Miguel Vieira, Diretor de Comunicação Centro 
Hospitalar Universitário Lisboa Central) 
17:50 - 17:55 - Apresentação do documento da “Posição Conjunta para a Saúde Digital Inclusiva” 
(Francisca Leite); 
    Contributo da Ordem dos Médicos- Secção Regional do Sul (Alexandre Valentim 
Loureiro)  
17:55-18:00 - Encerramento da Sessão (Maria Lourdes Rodrigues, reitora ISCTE- a confirmar) 

 
 
Fim. 
 

Saiba mais sobre o ISCTE Saúde em https://www.iscte-iul.pt/conteudos/iscte-

saude/2079/iscte-saude  

Junte-se a nós e inscreva-se no seguinte formulário: https://lnkd.in/dKVu4W5Q 

  

Evento em parceria com as seguintes entidades: 

   

 

 

https://lnkd.in/dKVu4W5Q

