
 
Conferência “Inovação, Dados e Digital: como definem o futuro da nossa Saúde?” 2022 

Notas biográficas dos(as) Oradores(as) 

SESSÃO ABERTURA 

 

RICARDO MESTRE | SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE 

Ricardo Mestre nasceu em 1978, em Serpa. 

É Licenciado em economia, pelo Instituto Superior de 

Economia e Gestão da Universidade de Lisboa em 2001. 

É especialista em administração hospitalar: XXXV CEAH da 

ENSP, em 2007 e Pós-Graduado em Administração de 

Serviços de Saúde pela Universidade Moderna, em 2004. 

Realizou o Programa de Alta Direção de Serviços de Saúde, da AESE; o «Barcelona Course in Health 

Financing – Special Theme: Universal Coverage», da Organização Mundial da Saúde; e o «Summer 

School on Integrated care: moving beyond the rhetoric», do Observatório Europeu dos Sistemas e 

Políticas de Saúde. 

Foi subdiretor-geral da Direção-Geral da Saúde, a partir de junho de 2022. 

Foi gestor de projeto no Conselho das Finanças Publicas, na área da saúde e do Setor Público 

Empresarial (março de 2021 a junho de 2022). 

Foi vogal executivo do conselho diretivo da Administração Central do Sistema de Saúde, ACSS (março 

de 2016 a março de 2021). 

Foi diretor do Departamento de Gestão e Financiamento de Prestações de Saúde da ACSS (maio de 

2012 a março de 2016). 

Foi diretor do Departamento de Contratualização da Administração Regional de Saúde (ARS) do 

Alentejo (maio de 2008 a maio de 2012). 

Foi assessor do conselho diretivo da ARS do Alentejo (maio de 2006 a maio de 2008). 

Foi formador na área da Economia e da Gestão (abril de 2005 a abril de 2006). 

Foi técnico superior nos Serviços Financeiros do Hospital S. Paulo, Serpa (julho de 2002 a fevereiro 

de 2005). 

Foi investigador na área da saúde e coautor de vários trabalhos publicados, orientador de campo e 

arguente convidado da discussão do trabalho de vários alunos do CEAH, da ENSP, da UNL. 

Foi coordenador de vários grupos de trabalho na área da saúde, com destaque para: contratualização 

nos cuidados de saúde primários; contratualização nos cuidados continuados integrados; definição 
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da estratégia do SNS para os cuidados de saúde física e de reabilitação em ambulatório; 

acompanhamento da implementação da atividade do enfermeiro de família; implementação do 

sistema de codificação clínica ICD-10-CM/PCS em Portugal. 

Foi membro da Equipa de Coordenação Regional do Alentejo da Rede Nacional de Cuidados 

Continuados Integrados (setembro de 2006 a maio de 2012). 

Docente e preletor convidado em várias entidades de ensino superior. 

Autor e coautor de diversos trabalhos publicados na área da administração e gestão em saúde. 

 

 

FERNANDA SANTOS 

Vogal executiva do Conselho Diretivo 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 Pós-

Graduações 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 CRM-

Customer 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. 
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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. 

 

 

PAULO SOUSA 

Paulo Sousa é Vice-Presidente de Data Science da LetsGetChecked, uma 

empresa multinacional fundada em 2015 que oferece serviços de saúde 360º 

sem que o paciente tenha de sair de casa. É hoje em dia a maior empresa 

desta área a atuar nos EUA e tem também forte presença na Irlanda, Reino 

Unido e na maioria dos países europeus. 

Antes de se juntar à LetsGetChecked, o Paulo foi CEO da Maxdata Software, 

uma empresa portuguesa que desenvolve software para a área de saúde há 

mais de 40 anos.  

É doutorado e licenciado em Informática pela Universidade de Lisboa. Ganhou o Prémio Científico 

IBM com o seu trabalho de doutoramento sobre resiliência/segurança informática. Tem mais de 30 

publicações científicas e é coautor de um livro sobre como criar software seguro. 
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PAINEL 1 - “A PREVENÇÃO E BEM-ESTAR ATRAVÉS DA TECNOLOGIA E DA INOVAÇÃO” 

 

ANA TERESA FREITAS  

Ana Teresa Freitas é Presidente da Assembleia de Escola do 

Técnico Lisboa (IST) da Universidade de Lisboa e Professora 

Catedrática do Departamento de Engenharia Informática do IST. 

É também investigadora sénior do instituto de investigação 

INESC-ID, sendo Coordenadora da linha temática “Life and Health 

Tecnology”. Entre 2013 e 2022 foi CEO e co-fundadora da 

empresa HeartGenetics, Genetics and Biotechnology SA, uma 

empresa spin-off do IST na área da saúde digital e genética 

humana. Tem um doutoramento em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores e um mestrado 

na mesma área. Tem uma formação avançada em Inovação e Empreendedorismo pela Católica 

School of Business and Economics em Lisboa. As suas competências de investigação são nas áreas da 

Bioinformática e Biologia Computacional, Genética Humana, Informática em Saúde, Algoritmos, 

“Data mining” e IA. 

 

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 
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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.  

 

 

  

http://www.henriquemartins.eu/
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PAINEL 2 - “MEDICINA PERSONALIZADA: PROMESSA OU REALIDADE?” 

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

• Tempo total da sessão: 50 minutos 

• Tempo de cada apresentação: 10 minutos 

• Tempo de discussão: 20 minutos 

 

HUGO FERREIRA | Ablute 

Hugo Alexandre Ferreira é formado em medicina e em engenharia física 

tecnológica e doutorado em física (na área dos biossensores e 

nanotecnologia) pela Universidade de Lisboa. É professor associado em 

engenharia biomédica e biofísica na Faculdade de Ciências da 

universidade de Lisboa e investigador sénior no Instituto de Biofísica e 

Engenharia Biomédica. Os seus tópicos de investigação incluem 

longevidade, neurociências, oncologia e saúde digital usando 

ferramentas da inteligência artificial, realidades virtual e aumentada, 

interfaces cérebro-computador, impressão 3D, 5G e blockchain. É 

fundador, mentor e avaliador de empresas nas áreas das ciências da vida, 

desporto e nanotecnologias. É ainda membro fundador da Sociedade Portuguesa de Fisiologia, pai 

de 3 filhos e 1º Dan em Judo. 

 

ANA RITA CONSTANTE | eBreathie 

Ana Rita Constante é médica na área de pediatria, e cofundadora e 
CEO da startup eBreathie. Terminou o Mestrado Integrado em 
Medicina em 2019, tendo depois realizado uma pós-graduação em 
Gestão em Saúde e outra em Gestão de Projetos em Saúde, na 
Escola Nacional de Saúde Pública. Foi após esta última que se decidiu 
aventurar no mundo do empreendedorismo e, juntamente com as 
suas duas co-fundadoras, criar e desenvolver o eBreathie, um smart-
inhaler que vai revolucionar a gestão da doença para os doentes 
asmáticos. 
Com um especial interesse em inovação em saúde e ferramentas de 

saúde digital, tem participado em várias iniciativas e programas de 

empreendedorismo em saúde, tendo como objetivo criar ferramentas que tragam valor não só 

para doentes, mas também para os médicos e sistemas de saúde.  
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DAVID RODRIGUES | Uphill 

Médico; Diretor Médico da UpHill. 

Mestre em Investigação Clínica pela Nova Medical School e em Regulation 

Affairs for Drugs, Biologics and Medical Devices pela Northeastern 

University. Pós-graduado em Programa de Investigação Clínica - Harvard 

Medical School. 

Docente e aluno de doutoramento na NOVA Medical School onde 

também é coordenador de formações pós-graduadas em epidemiologia e apreciação crítica de 

evidência científica. 

Actividades de investigação actuais relacionadas com a decisão clínica em doentes com 

multimorbidade. 
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PAINEL 3 - “PREVENÇÃO, BEM- ESTAR E GESTÃO DA SÁUDE@DIGITAL?” 

MODERADOR: Luís Lopes Pereira | Medtronic 

• Tempo total da sessão: 80 minutos 

• Tempo de cada apresentação: 10 minutos 

• Tempo de discussão: 20 minutos 

 

NUNO MARQUES | Oracle  

Lead Account Manager na Oracle desde 2010, responsável pelo sector 

da Saúde. 

 

 

 

PRÉSTIMO GUERREIRO | NTT Data  

Diretor do Sector Publico e Saúde na NTT Data, licenciado em Engenharia 

Informática e de Computadores pelo IST. 20 anos de experiência em 

Transformação Digital e Clínica no sector da saúde a nível nacional e 

internacional. Tendo trabalhado 12 anos na Siemens Healthcare com 

diferentes responsabilidades na implementação de Sistemas de informação 

para a Saúde e mais recentemente 5 anos na Cerner Corporation como 

responsável pela área de Serviços e Consultoria para o mercado Ibérico. 

 

JOÃO MARQUES | Integrated Health Solutions at Medtronic 

João Pedro Pires Marques é Head of Integrated Health Solutions na 

Medtronic Portugal desde 2019. Tem trabalhado como Gestor no 

setor da Saúde durante os últimos 15 anos, desenvolvendo projetos 

e gerindo hospitais privados. Foi mentor no projeto GROW da José 

de Mello, tendo participado em diversos eventos com start-ups, 

incluindo a web summit (2018). Nos últimos anos, antes de integrar 

a Medtronic, foi Diretor do Projeto de Transformação Digital da José 

de Mello Saúde, Diretor do Projeto do Novo Hospital CUF Tejo, 

Diretor do Hospital CUF Infante Santo e CUF Porto. 
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CATARINA GONÇALVES | Maxdata 

Licenciada em Línguas e Literaturas Modernas, na variante de Estudos 

Portugueses, desde cedo na sua carreira, ainda durante o curso 

superior, percebeu que as tecnologias de informação eram o seu 

futuro profissional. Trabalhando em áreas específicas de gestão de 

serviços e assistência, apostou em alargar os conhecimentos nessa 

área obtendo a certificação mais elevada da framework ITIL, 

conciliada com certificações em ISSO20000 e formações em ISSO9001. 

Tendo trabalhado na área da Banca e Seguros no início do seu percurso profissional, há 10 anos que 

trabalha em projetos relacionados exclusivamente com a Saúde. 

 

CRISTIANO MARQUES | Glintt 

Cristiano Marques é o Responsável pelas soluções da Glintt 

Healthcare Solutions. 

Como background é Engenheiro de Software, com Pós-Graduação 

em Alta Direcção de Instituições de Saúde sendo que atualmente 

tem como sua responsabilidade o desenvolvimento de software 

para os hospitais desde a área administrativa, clínica, farmácia e 

logística. Tem acompanhado programas e projectos na área de 

transformação digital da saúde como é o caso Exames Sem Papel, 

Anatomia Patológica, prescrições eletrónicas, entre outros. 

Nos últimos anos foi ainda responsável pela área de saúde do sector público da NTT Data onde 

acompanhou projetos em diversas áreas como a Telesaúde, telemonitorização, literacia em 

saúde, etc. 

Finalmente teve ainda na sua experiência a coordenação da Unidade de Serviços ao Cidadão dos 

Serviços Partilhados do Ministério da Saúde. 
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CÉLIA RIBEIRO | Accenture 

Célia Ribeiro manager na área da Saúde da Accenture Portugal, conta 

com vinte anos de experiência profissional no setor da saúde em 

contexto nacional e internacional. Com uma licenciatura em 

Matemática Aplicada às Ciências da Computação pela Universidade do 

Minho e um mestrado em Gestão de Serviços de Saúde pelo Instituto 

Universitário de Lisboa. Tem contribuído para o crescimento das 

empresas do setor da saúde, enquanto responsável por áreas 

dedicadas a projetos, inovação e desenvolvimento de negócio. 
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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.; Secretário-Geral 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 (2001-

2004). 

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. 


