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O FUTURO E O PAPEL (INDISPENSÁVEL) DO MÉDICO
Este Congresso foca-se no presente, que é já futuro.
E como a principal missão da Ordem dos Médicos é defender
a qualidade da Medicina portuguesa, temos que ter os olhos
postos no futuro e antecipar os desafios que ele acarreta.
Caminhamos a passos largos para um mundo digital
global. O XXI Congresso Nacional da Ordem dos Médicos
– ‘O Futuro na Medicina” – não poderia deixar de fora
o galopante progresso tecnológico que já se faz sentir
no nosso trabalho diário. E que deverá intensificar-se
nas próximas décadas.
O futuro é hoje e não tardará assim tanto para, nos desígnios
de muitos, o homem atingir a imortalidade. Quem o diz é Lev
Grossman, num interessante artigo publicado na revista

‘Time’ já em 2011, onde vaticina que 2045 será o ano em
que a Humanidade atingirá tal plenitude.
Esta visão é, provavelmente, utópica. Mas realista – e realidade
inquestionável – é o permanente desenvolvimento da
Medicina, a um ritmo incessante de incontornável avanço
diário da investigação e do conhecimento na luta contra
as doenças e os problemas de saúde.
Já se fala, como acontecerá no Congresso da Ordem dos
Médicos, em inteligência artificial, robótica, nanotecnologia...
perante os enormes avanços tecnológicos (os que são
conhecidos e os que se anunciam), que mudanças
acontecerão na prática da Medicina? E como se desenhará
o organigrama das profissões da Saúde? Contaremos,
cada vez mais, com matemáticos, físicos, programadores
e técnicos nos procedimentos clínicos?

A formação médica é também alvo de permanente
atualização e adaptação ao novo conhecimento, incessante.
E rejuvenesce-se com os novos internos e a sua ânsia de
saber mais, melhor e mais rápido. A Ordem dos Médicos
mantém-se a par da evolução e contribui também para
ela, emanando conhecimento científico e estimulando
a investigação e formação médicas.
Os desafios do futuro da nossa profissão são inúmeros, sim,
mas há um pressuposto imutável: a relação médico-doente.
Até podem surgir máquinas e engenhos que facilitem o
percurso do doente e o seu acesso a meios de diagnóstico
essenciais, tal como aos médicos providenciem maior
alicerce na escolha e decisão das melhores abordagens
terapêuticas. Mas, no fim do processo (e desde o seu início),
há sempre o fator humano indispensável. A Medicina não
sobrevive sem o médico, nem a tecnologia será benéfica
sem a nossa intervenção. A humanização dos cuidados de
saúde centrada na relação empática entre as pessoas será
sempre a pedra basilar da nossa profissão.
A prática clínica junta leges artis, ciência...e uma indispensável
dose de humanismo. Por mais que as novas tecnologias
possam, através de milhões de algoritmos, facilitar uma
análise rigorosa aos meios de diagnóstico, dar um impulso
e contributo positivos à terapêutica, despistar informação
negada ao olho humano, jamais o médico será substituível
na sua relação com o doente.

Essa relação é um património que terá de ser preservado,
ano após ano, década após década.
Sejam bem-vindos os dispositivos eletrónicos, as aplicações
agregadoras de informação, os meios de diagnóstico velozes
e capazes de processar milhões de dados, equipamentos
eficientes e incisivos no tratamento, terapêuticas avançadas e
fiáveis. Todos estes instrumentos servem de suporte à prática
clínica e, naturalmente, ajudam a proporcionar ao médico um
caminho para o mesmo fim: garantir aos doentes os melhores
cuidados de Saúde.
A nossa missão é proteger a vida, promover a saúde e a
qualidade de vida de todos nós. Bendita evolução que,
sustentada no conhecimento científico e tecnológico,
contribua para esta missão. Pois essa, estimados colegas,
é premissa de que só o homem – o médico – tem a real
consciência. E só através do nosso contributo poderão
também as tecnologias em Saúde evoluir e almejar mais além.
Venha o futuro na Medicina, sim. Nós, os médicos, cá estaremos
para o impulsionar! Pela Saúde de todas as pessoas.

Miguel Guimarães
Bastonário da Ordem dos Médicos

ALEXANDRE VALENTIM LOURENÇO
PRESIDENTE EXECUTIVO DA COMISSÃO ORGANIZADORA
DO 21º CONGRESSO NACIONAL DA ORDEM DOS MÉDICOS

Em Outubro de 2018, no meio de uma crise económica
e no início da revolução digital na Medicina, a escolha da
Medicina no Futuro como tema dominante do congresso
marca um momento para uma necessária reflexão.

Importa conhecer o que está a aparecer. Quer as inovações
e integrações de intervenções médicas com o Digital quer
a forma como podemos adaptar as nossas organizações
e profissões.

Nos últimos 10 anos a investigação biomédica conheceu
novos caminhos. Aos avanços da genética e imunologia,
juntam-se aplicações inovadoras da Inteligência
Artificial, da robótica, do Digital e das comunicações
móveis.

O Congresso de 2018, sobre o Futuro na Medicina, oferece-nos
5 mesas e 3 conferências onde visões diferentes e abre
espaço para a discussão.

Um mundo novo está a surgir e o impacto desta emergente
realidade está por descobrir. Grandes oportunidades,
mas também grandes riscos, são expectáveis. Depois
da revolução digital na Medicina pouco mais será como
dantes.

Não pretende ser um momento de conclusões, mas
sim um ponto de partida para debates mais específicos.
A participação dos médicos e das suas organizações
deve ser progressivamente alargada e abrangente nos
próximos meses e anos.
O envolvimento de todos e a disseminação das ideias,
o debate na comunidade, são essenciais para que esta

revolução tenha um mínimo de sobressaltos e salvaguarde
os princípios universais pelos quais a Medicina se rege.

E para tal, mais do que nunca, são essenciais os médicos
e as suas opiniões.

Não queremos discutir simplesmente aplicações e
tecnologia. Essas seguem uma lógica de progresso
científico e de aplicação prática da inovação muito
ligada ao mercado. Lutar contra esse avanço é como
querer parar o avanço da maré (ou mesmo de um
tsunami) com castelos de areia. Devemos pensar e
executar os diques e as comportas que levem este
inexorável avanço para caminhos que permitam que a
Medicina, com o seu caracter científico e humanista, se
mantenha como o motor essencial para uma melhor
e mais longa vida em saúde.

Bem-vindo ao 21º Congresso da Ordem dos Médicos
– O Futuro na Medicina

A dinâmica exponencial do conhecimento e da informação,
aliada a novas exigências e novos contextos da sociedade atual,
vão transformar Especialidades e Organizações.
O envolvimento e participação nessas transformações
deve ser liderado por médicos. Sem este envolvimento,
podemos estar a criar desigualdades no acesso e diferenças
nos resultados ditados por motivos económicos, políticos
ou sociais.
O direito a uma melhor saúde, que a tecnologia e a ciência
podem proporcionar, devem estar assegurados por uma
Medicina científica e independente, guiada com uma
visão abrangente, de base científica e de sustentabilidade
económica.

Alexandre Valentim Lourenço
Presidente Executivo da Comissão Organizadora
do 21º Congresso Nacional da Ordem dos Médicos
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PROGRAMA
8:00 - 9:00

SEXTA - 26 OUTUBRO

ABERTURA DO SECRETARIADO

9:00 - 10:15	
MESA I - OS TRATAMENTOS MÉDICOS DO FUTURO
FUTURE MEDICAL TREATMENTS
Presidente - António Araújo | Moderador - Frederico Teixeira | Start Up - Blue Works - Paulo Barbeiro
• Medicina personalizada: promessas e desafios | Personalized medicine: promises and challenges - Astrid Vicente
• Reimaginando a medicina: como a terapia CAR-T aproveita o poder do sistema imunológico para
combater o cancro | Reimagining medicine: how CAR-T therapy harnesses the power of the immune
system to fight cancer - Richard Flaaten
• A Nanotecnologia no futuro da Medicina Regenerativa e Personalizada | The role of Nanotechnology
in the future of Personalized and Regenerative Medicine - António Salgado
• Discussão
10:15 - 11:30	
MESA II - COMO VAI SER O FUTURO DAS PROFISSÕES DE SAÚDE
WHAT WILL BE THE FUTURE OF HEALTHCARE PROFESSIONS
Presidente - João de Deus | Moderador - João Grenho | Start Up - NeuroPsyAI - Diana Prata
• A Saúde na Holanda em 2030 | Healthcare in the Netherlands in 2030 - Christiaan Keijzer
• Qual o futuro papel dos médicos após o task shifting e o skills mix? A experiência Sueca | What is the future
role for physicians after task shifting and skills mix? Some examples from Sweden - Thomas Zilling
• A evolução das especialidades médicas - Perspectiva Europeia | Evolution of medical specialities European Perspective - Vassilios Papalois
• Discussão
11:30 - 11:45	
COFFEE-BREAK
11:45 - 13:15

CERIMÓNIA DE ABERTURA

11:45 - 12:15	
PALESTRA- O IMPACTO DAS NOVAS TECNOLOGIAS NO FUTURO DA SAÚDE - INTERAÇÃO E COMUNICAÇÃO
NA MEDICINA DO FUTURO THE IMPACT OF NEW TECHNOLOGIES IN THE FUTURE OF HEALTH - INTERACTING
AND COMMUNICATING IN FUTURE MEDICINE - Pedro Janela
12:15 - 13:15
• Intervenções Oficiais
13:15 - 14:30

ALMOÇO

14:30 - 15:45	
MESA III - MENTES E MÁQUINAS DO FUTURO
MINDS AND MACHINES OF THE FUTURE
Presidente - Carlos Cortes | Moderador - Jorge Penedo | Start Up - Sword Health - Fernando Correia
• Transformar a saúde e os ganhos para os doentes com a Inteligência Artificial fidedigna | Transforming
health and patient outcomes with trusted Artificial Intelligence - André Azevedo
• O Futuro da Cirurgia: o Elefante ou o Cavaleiro | The Future of Surgery: the Elephant or the Rider - Joseph Amaral
• A evolução futura da radiologia | The future evolution in radiology - Jochen Dormeier
• Discussão
15:45 - 17:00	
MESA IV - A
 FUTURA ORGANIZAÇÃO DOS CUIDADOS DE SAÚDE
HEALTHCARE SYSTEM IN THE FUTURE
Presidente - Alexandre Valentim Lourenço | Moderador - Rui Capucho | Start Up - Up Hill - Luís Patrão
• Reforma hospitalar espanhola - como melhorar a qualidade e a eficiência | Spanish hospital reform - how
to improve quality and efficiency - Javier Garcia-Alegria
• Solução Nacional eHealth - A experiência finlandesa | National eHealth solution – Finnish experience Teemupekka Virtanen
•A
 Inteligência Artificial na Medicina Geral e Familiar | Artificial Intelligence in Family Medicine - Liliana Laranjo
• Discussão
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8:00 - 9:00

SÁBADO - 27 OUTUBRO

ABERTURA DO SECRETARIADO

9:00 - 10:15	
MESA V - COMO SERÁ A FORMAÇÃO DOS MÉDICOS NO FUTURO
HOW WILL DOCTORS BE TRAINED IN THE FUTURE?
	
Presidente - Catarina Perry da Câmara | Moderador - Ana Ferreira Castro | Start Up - Heart Genetics Ana Teresa Freitas
• O papel da investigação básica na formação dos médicos do futuro | The role of basic research in training
the doctors of the future - Luís Moita
• Os avanços na Simulação Clínica como um Paradigma da Educação | Advances in Clinical Simulation
as an Educational Paradigm - Charles Docherty
• Formar médicos, transformar pessoas: A inovação do ensino médico | Training doctors, transforming
people: Innovating medical education - Maria Amélia Ferreira
• Discussão
10:15 - 11:00

 ONFERÊNCIA- O FUTURO DOS CUIDADOS DE SAÚDE: O INVERNO ESTÁ A CHEGAR
C
THE FUTURE OF HEALTH(CARE): WINTER IS COMING - Lucien Engelen
Presidente - José Manuel Silva | Start Up - Tonic APP - Daniela Seixas

11:00 - 11:15	
COFFEE-BREAK
11:15 - 12:00

 ONFERÊNCIA- O FUTURO DA MEDICINA ESTÁ NO SEU PRINCÍPIO: O SER HUMANO
C
THE FUTURE OF MEDICINE IS ALSO ITS ORIGIN: BEING HUMAN - D. Manuel Clemente
Presidente - Miguel Guimarães

12:00 - 13:15

ENTREGA DE MEDALHAS DE MÉRITO
Alexandre Valentim Lourenço | Carlos Cortes | António Araújo | Catarina Perry da Câmara | Miguel Guimarães

13:15 - 13:30

CERIMÓNIA DE ENCERRAMENTO
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ECOGRAFIA NA URGÊNCIA | DRA. ELENA SEGURA
25 DE OUTUBRO DAS 8:30H ÀS 19H (10H)
ORDEM DOS MÉDICOS, LISBOA

LAPAROSCOPIA | FORMADORES JOHNSON & JOHNSON
25 DE OUTUBRO DAS 9H ÀS 13H E DAS 14H ÀS 18H (8H)
ORDEM DOS MÉDICOS, LISBOA

SPSS - BÁSICO | SÓNIA BARROSO (FMUL)
25 DE OUTUBRO DAS 9H ÀS 12H E DAS 14H ÀS 17H (6H)
FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE LISBOA

INTO THE BRAIN | LIA NETO | ISABEL FRAGATA
25 DE OUTUBRO DAS 16H ÀS 19H (3H)
ANFITEATRO ANATÓMICO DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE LISBOA

GESTÃO E LIDERANÇA EM SAÚDE | NOBOX
26 DE OUTUBRO DAS 14H ÀS 18H (4H)
ORDEM DOS MÉDICOS, LISBOA

SPSS - AVANÇADO | NILZA GONÇALVES (FMUL)
26 DE OUTUBRO DAS 14H ÀS 20H (6H)
FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE LISBOA

ABORDAGEM BÁSICA DA VIA AÉREA | SPA
27 DE OUTUBRO DAS 14H ÀS 18H (4H)
ORDEM DOS MÉDICOS, LISBOA

CURSO DE DOR | GRÜNENTHAL
27 DE OUTUBRO DAS 15H ÀS 19H (4H)
ORDEM DOS MÉDICOS, LISBOA

SAV | OCEAN MEDICAL
27 E 28 DE OUTUBRO DAS 09H ÀS 13 E DAS 14H ÀS 18H (16H)
ORDEM DOS MÉDICOS, LISBOA
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ALEXANDRE VALENTIM LOURENÇO

Nascido em Lisboa, a 21 de Novembro de 1964.
Licenciatura em Medicina concluída em 1988 na Faculdade de Medicina de Lisboa (FML).
Especialidade em Ginecologia e Obstetrícia concluída em 1996 no Hospital de Santa Maria (HSM).
Grau de Consultor de Ginecologia e Obstetrícia desde 1997.
Coordenador da Unidade de Uroginecologia / Pavimento Pélvico no HSM desde 2003.
Assistente convidado na disciplina de Ginecologia e Obstetrícia na FML desde 1998-99.
Presença em cerca de 400 reuniões científicas, tendo apresentado 130 comunicações científicas em encontros nacionais
e internacionais.
Preletor convidado em mais de 30 cursos e reuniões cirúrgicas internacionais.
32 artigos publicados em Revistas Médicas e diversos artigos de opinião relacionados ao tema da saúde publicados
em revistas e jornais nacionais.
Presidente da Associação Académica de Lisboa em 1988.
Membro do Conselho Nacional do Médico Interno da Ordem dos Médicos em 1989.
Membro da Direção da Associação Nacional de Jovens Médicos desde 1994, Presidente em 1995-96.
Membro da Comissão Técnica de Medicamentos do Infarmed de 1996 a 1999.
Ordem dos Médicos – Membro do Conselho Nacional do Sul de 1995 a 2004, responsável pela formação pós-graduada.
Diretor do Departamento de Formação Contínua da Ordem dos Médicos de 1998 a 2004.
Presidente da Secção Distrital de Lisboa da Ordem dos Médicos 2005-07.
Ordem dos Médicos - Presidente da Região Sul, 2017-19.

ANA FERREIRA CASTRO

Ana Ferreira Castro, is Oncologist and Clinical Director of Lenitudes Medical Center and Invited assistent of ICBAS
as professor of Medicine 5th grade and promotor of several Msc in Medicine since 2015. She is President of Health
Parliament Portugal and President of the Portuguese Head and Neck Study Group since 2014.
She is Secretary of EORTC Head and Neck Group since March 2018, European Head and Neck Society Medical Oncology
Officer since April 2018 and Member of Scientific Committee of ESMO Head and Neckin 2016 and 2018.
She was PI and SI in several clinical trials in Head and Neck cancer. She is a full member of ESMO, Portuguese Society of
Oncology.
Has authored or contributed to several scientific papers and book chapters.
She is Secretary of Executive Board of the National Council of the Portuguese Medical Association for the term 2017-2019.

ANDRÉ DE ARAGÃO AZEVEDO

Diretor da área de saúde na Microsoft Portugal – 2014-2017.
Responsável comercial da área de governo na Microsoft Portugal – 2012-2014.
Chefe do gabinete do secretário de estado da saúde – 2008-2011.
Assessor parlamentar - comissões de assuntos constitucionais e negócios estrangeiros – 2005-2008.
Advogado e consultor jurídico de entidades públicas e privadas em Macau – 1995-2005.
Licenciado em Direito pela Universidade de Lisboa – 1990-95.

ANTÓNIO ARAÚJO

António Manuel Ferreiro Araújo is the Head of the Department of Medical Oncology at Centro Hospitalar do Porto,
and is Full Professor at Institute of Biomedical Sciences Abel Salazar – University of Porto. He was the Head of the Lung
Cancer Clinic at the Portuguese Institute of Oncology – Porto Centre, Porto, from 2006 to 2012, and Head of the Service of
Medical Oncology at Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga, Santa Maria da Feira, from 2008 to 2014. He is member
of the Portuguese National Council for Oncology, since 2013. He is also member of the International Association for Study
of Lung Cancer Ethic Committee for the term 2015-2019.
Professor Araújo has authored or contributed to more than 70 scientific papers and book chapters.
He is a full member of ESMO, ASCO, IASLC, Portuguese Society of Oncology and Portuguese Society of Pulmonology. He
was member of the Executive Board, from 2006 to 2012, and member of the Scientific Committee of the Portuguese
Lung Cancer Study Group, since 2012. From its foundation, in 2010, to 2017 he was the President of the Pulmonale –
Portuguese Association Against Lung Cancer. From that year he is the President of the General Assembly.
He is President of the Executive Board of the Northern Regional Council of the Portuguese Medical Association for
the term 2017-2019.

ANTÓNIO SALGADO

António Salgado is a biologist and received is PhD in Materials Science and Engineering-Tissue Engineering and Hybrid
Materials, from the University of Minho in 2005, followed by a post-doc at the University of Toronto and Life and Health
Sciences Research Institute (ICVS) at University of Minho, dedicated to CNS regenerative medicine. Currently he is
a PrincipaI Investigator at the Life and Health Sciences Research Institute (ICVS) and an Adjunct Associate Professor
in the School of Medicine, University of Minho. His research interests are focused on the development of innovative
therapies for CNS repair, namely on Spinal Cord Injury and Parkinson’s Disease. His main areas of research are:
1) Development of ECM like hydrogels for the transplantation of Mesenchymal Stem Cells into the injured CNS.
2) Role of the secretome of MSCs in neuroprotection and repair, particularly the establishment of novel therapies based
on the sole use of MSCs secretome.
He is currently an author of more than 90 papers (over 3000 citations; h-Index=27, Clarivate Analytics Web of Science),
and has delivered over 40 invited talks worldwide. As of August 2018, he has been able to attract more than 2M€ through
competitive calls and contracts with industry. He serves as an Associate Editor for Biomed Research International,
Biochimie, BMC Neuroscience and Stem Cells International. He has received several distinctions for his work including
the Gulbenkian Award on Cutting Edge Research in Life Sciences, and the Prize Melo e Castro for Spinal Cord Injury
Research, awarded by Santa Casa de Misericordia de Lisboa (2013 and 2017).

ASTRID MOURA VICENTE

Astrid Moura Vicente é investigadora na área da biomedicina e coordenadora do Departamento de Promoção da Saúde
e Prevenção de Doenças Não Transmissíveis (DPS) do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge. A sua investigação
tem como objetivo contribuir para a compreensão da etiologia e dos mecanismos pato-fisiológicos subjacentes a doenças
não transmissíveis complexas e de elevada prevalência. Tem como foco as patologias do cérebro, em particular
a Perturbação do Espetro do Autismo (PAE), mas contribuiu também para projetos de genómica ligados a doenças neuropsiquiátricas (esquizofrenia e doença bipolar), a doenças autoimunes (Lupus Eritematoso Sistémico)
e cerebrovasculares (acidentes vasculares cerebrais). Numa perspetiva multidimensional das doenças não transmissíveis,
inclui na sua pesquisa questões biomédicas mas também epidemiológicas e sociais, em particular para a PEA.
FORMAÇÃO
1996 Doutoramento em Biologia Molecular, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra.
1988 Licenciatura em Bioquímica, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra.
ATIVIDADE PROFISSIONAL
2010 Coordenadora, Departamento de Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças Não Transmissíveis Instituto Nacional
de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA).
2004 Investigadora Principal, Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge.
2015 Professora Associada, Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.

2010 Group Leader - Biomedical & Translational Research Group, Biosystems and Integrative Sciences Institute,
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.
2013-2015 Professora Auxiliar, Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.
2013 Professora Convidada, Farmacogenomica, Universidade Lusófona.
2008-2012 Coordenadora, Unidade de Investigação e desenvolvimento, DPS, INSA.
1999-2006 Group Leader, Genetic Epidemiology, Instituto Gulbenkian de Ciência.
1996-1997 Post-doctoral fellow, Centro de Neurociências de Coimbra (Genetics of Psychosis).
1998-1999 Post-doctoral fellow, Instituto Gulbenkian de Ciência (Genetics of Autoimmune Disorders).
OUTRAS ATIVIDADES CIENTÍFICAS
2000 Orientadora de 12 Post-doctoral fellows, 10 alunos de doutoramento, 10 alunos de mestrado, 7 estagiários de licenciatura.
2015 Representante do Ministério da Saúde na Comissão Executiva do International Consortium for Personalized Medicine
(ICPerMed); Vice-Chair eleita do ICPerMed desde maio de 2018.
2007 Membro da Comissão de Investigadores Seniores do Autism Genome Consortium.
2015 Vice-Chair, MSCN Proposal Review Panels, Comissão Europeia.
2007-2017 Membro eleito, Comissão Coordenadora do Conselho Científico, INSA.
2011-2017 Membro eleito, Comissão das Políticas Públicas e Educação em genética da Sociedade Portuguesa
de Genética Humana.
2011 Presidente eleita, Sociedade Portuguesa de Genética Humana.
PRÉMIOS
2007 Prémio Bial 2006, Menção Honrosa: Autismo em Portugal, Epidemiologia, investig. genética/ molecular.
2006 Prémio Amélia da Silva de Mello para as Ciências da Saúde - Menção Honrosa. José de Mello-Saúde: Hyperserotonemia
in Autism Spectrum Disorders: Genetic Basis.
2005 Pémio PFIZER de Investigação Clínica: Epidemiologia das Perturbações do Espectro do Autismo em Portugal.
PRODUÇÃO CIENTÍFICA:
Investigadora ou colaboradora em 16 projetos de investigação com financiamento competitivo, incluindo 6 projetos Europeus
ou internacionais.
Autora de 72 artigos científicos com revisão por pares, incluindo revistas de alto impacto (exemplo Science, Neurology,
Nature Genetics, Nature Neuroscience, Molecular Autism, British Medical Journal, American Journal Human Genetics).
Citations (Scopus): 7938.
h-index (scopus): 31.

CARLOS CORTES

Carlos José Faria Diogo Cortes nasceu em Lisboa, em 1970.
É o atual Presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos.
Licenciado em Medicina pela Universidade de Coimbra (2000), Carlos José Faria Diogo Cortes tem o grau de Médico
Assistente Hospitalar Graduado. É especialista de Patologia Clínica pela Ordem dos Médicos desde 2005.
É Diretor do Serviço de Patologia Clínica no Centro Hospitalar do Médio Tejo, desde agosto de 2011. Desde janeiro
de 2014, é presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos.
É membro da Comissão de Avaliação de Medicamentos do INFARMED (Autoridade Nacional do Medicamento
e Produtos de Saúde, IP), em representação da Ordem dos Médicos.
É Coordenador do Conselho Nacional de Pós-Graduação da Ordem dos Médicos.
Foi médico no Instituto Português de Oncologia de Coimbra e Hospitais da Universidade de Coimbra.
Foi presidente do Gabinete Coordenador Local do Programa de Prevenção e Controlo de Infeção e Resistência
aos Antimicrobianos (PPCIRA), de 2011 a 2008.
Foi Coordenador da Monitorização da Prescrição Médica no Centro Hospitalar do Médio Tejo.
Entre 2011 e 2014, foi Diretor do Departamento de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica do Centro
Hospitalar do Médio Tejo e Assessor da Direção Clínica, no mesmo período.

CATARINA PERRY DA CÂMARA

Interna de Neurorradiologia do Centro Hospitalar Lisboa Central.
Presidente do Conselho Nacional do Médico Interno da Ordem dos Médicos.
Assistente convidada de Fundamentos de Neurociências da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade
Nova de Lisboa (NOVA Medical School).

CHARLES DOCHERTY

Professor Charles Docherty is Directors of Centre for Innovation in Medical Education (CIME) – Aga Khan University (AKU),
previously Professor Docherty studied nursing at Glasgow Royal Infirmary, in the college founded by Rebecca Strong, a
pupil of Florence Nightingale, qualifying in 1979. Soon after he achieved a Diploma in Nursing at London University. As
a charge nurse in ICU, he graduated as a Master of Nursing from Glasgow University in 1987, continuing his studies at
Jordanhill College to become a nurse educator in 1988. Doctoral studies focused on the use of multimedia as a means of
helping mentors assess student nurses and he graduated with a PhD from Glasgow University in 2002.
Since 1988 Professor Docherty has been an educator, and research interests have paralleled innovative developments.
In Glasgow Caledonian as a senior lecturer for Practice Based Learning, he redesigned a simulation laboratory around
a workflow based on an innovative educational paradigm. In 2008 he was appointed as Director of Clinical Simulation,
RCSI Bahrain, then promoted to Professor, and to the role of Head of School of Nursing and Midwifery, in 2010. During his
time in Bahrain he established a training centre for advanced clinical simulators, in partnership with Gaumard Scientific,
made dramatic improvements to business development, and transformed both the staff and the school. In 2011 he was
awarded an Honorary Fellowship from RCSI, for his contribution to Nursing.
Following two years as Chair of Nursing in University of Sharjah, Professor Docherty returns to his academic interests in clinical
simulation as Director of the Centre for Innovation in Medical Education, a state of the art facility in Aga Khan University, Karachi.

CHRISTIAAN KEIJZER

1997 MD, Radboud University Nijmegen.
2004 Consultant Anesthesiologist, VU University Medical Center Amsterdam.
2007 PhD Thesis: Interactions of inhalational anesthetics and carbon dioxide absorbent. PhD degree at the Free University
Amsterdam.
Worked as consultant anesthesiologist at the VU University Medical Center, Academic Medical Center (also as resident
training director anesthesiology) and Netherlands Cancer Institute Amsterdam.
Currently working as consultant anesthesiologist and resident training director anesthesiology at the Radboud University
Medical Center Nijmegen.

CURRENT ADDITIONAL FUNCTIONS
President Netherlands Association of Salaried Doctors (LAD) – trade union for all salaried doctors.
Delegate at the general assembly of the European Federation of salaried doctors (FEMS).
Board member and financial officer of the Royal Netherlands Medical Association (KNMG).
Board member of the standing committee of European Doctors (CPME).
Member of the regional medical disciplinary boards in the Netherlands.
Arbiter at arbitration board healthcare in the Netherlands.

FREDERICO TEIXEIRA

Professor Catedrático Jubilado da Faculdade de Medicina de Coimbra (Terapêutica Geral; Farmacologia e Toxicologia
Clínicas). Especialista em Farmacologia Clínica, com Competências em Medicina Farmacêutica e Hidrologia Médica
pela Ordem dos Médicos. Vogal Médico da Comissão de Avaliação de Medicamentos, INFARMED, de 1987 a 2012
e Representante da União Europeia ao ICH – Grupo de Eficácia, desde 1994 a 1998.
Autor de 434 trabalhos publicados em livros ou revistas nacionais e estrangeiras; coordenador da edição ou autor
de 14 livros de carácter pedagógico e/ou opinião; Orientador (ou co-orientador) em 11 Teses de Doutoramento.

JAVIER GARCIA-ALEGRIA

Head of Department of Medicine, Hospital Costa del Sol, Marbella (Málaga), Spain.
Post graduate specialization: Hospital Universitario La Paz (Madrid), Qualification: Internal Medicine Specialist (1980-84).
Associate Professor of Department of Medicine (2007-2018): Facultad de Medicina, Málaga (Spain).
Associate Professor of the Andalusian School of Public Health (Clinical Management).
Associate Professor: Master of Clinical Management, Pompeu Fabra University- Gaspar Casal Foundation (Madrid) (20162018).
99 publications in peer-reviewed journals (PubMed 2018).
300 presentations in meetings and Congresses.
President Spanish Society of Internal Medicine (SEMI) (2010-2012).
Coordinator of the Project “Commitment to the Quality of Scientific Societies in Spain”, Ministry of Health (Choosing
wisely in Spain).
Honorary Fellowships:
- European Federation of Internal Medicine (2011).
- American College of Physicians (2012).
- Sociedade Portuguesa de Medicina Interna (2012).
- Romanian Society of Internal Medicine (2012).

JOÃO DE DEUS

Presidente da Associação Europeia dos Médicos Hospitalares.
Professor Adjunto de Oftalmologia na Escola Superior de Tecnologias da Saúde de Lisboa.
Assistente Graduado de Oftalmologia do Hospital Egas Moniz.
Membro do Conselho Nacional e coordenador do Departamento Internacional da Ordem dos Médicos.
Eleito uma das 100 personalidades mais influentes do mundo na área da saúde em 2017.

JOÃO GRENHO

João Miguel Monteiro Grenho. Nascido em Lisboa em 1976.
Licenciado em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa em 2002.
Realizou o internato complementar de cirurgia geral no Centro Hospitalar e Lisboa Ocidental – Hospital de Santa Cruz,
tendo terminado o mesmo em 2011.
Atualmente é Assistente de cirurgia geral no Hospital Beatriz Ângelo em Loures.
Foi eleito para o Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos em 2013 e reeleito em 2016.
No atual mandato é o Secretário do Conselho Regional do Sul.
Membro da comissão organizadora dos 20º e 21º Congressos Nacionais de Medicina.
Foi eleito Vice Presidente da European Union of Medical Specialists (UEMS) em 2015 e tesoureiro da European Association
of Senior Hospital Physicians (AEMH) em 2018.
Foi o responsável pela organização da reunião da European Network of Medical Competent Authorities (ENMCA)
em 2015 em Lisboa e da 2nd UEMS Meeting with the European Scientific Societies em 2017 em Bruxelas.

JOCHEN DORMEIER

Jochen Dormeier works as a senior strategic consultant in Siemens Healthineers.
He studied human medicine at the University in Hamburg and received a doctoral degree in medicine. After graduation
he worked at the Institute for Medical Informatics.
University Braunschweig. In 2004 he joined Siemens Healthcare, where he worked in various managing positions
for image processing software, radiation oncology, clinical marketing, and clinical strategy.

JORGE PENEDO

Assistente hospitalar graduado de Cirurgia Geral no Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central (CHULC)
e membro do Centro de Referência de Cancro do Reto.
Competência pela Ordem dos Médicos em Gestão de Unidades de Saúde.
Assistente convidado de Cirurgia da Nova Medical School.
Responsável pela Unidade Curricular de Gestão e Governação Clínica do Mestrado Integrado em Medicina da Nova
Medical School.
Programa de Alta Direção de Instituições de Saúde (PADIS) pela AESE.
Curso de Pós-graduação em Liderança em Saúde pela Nova Economic School.
Membro da Comissão de Ética para a Investigação Clínica.
Editor Chefe da Revista Portuguesa de Cirurgia.
Vice-Presidente do Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos desde 2017.
Adjunto do Director Clínico do CHULC entre 2007 e 2017.
Assessor do Ministro da Saúde – 2011 a 2015.
Membro do European Board for European Network – 2013 a 2016.
Membro da Comissão de Avaliação de Medicamentos - 2013 a 2016.
Membro do Conselho Consultivo do INFARMED desde 2017.

JOSÉ MANUEL SILVA

José Manuel Monteiro de Carvalho e Silva, nascido em Pombal em Setembro de 1959 e residente em Coimbra desde 1967.

RESUMO CURRICULAR
Assistente Hospitalar Graduado de Medicina Interna dos HUC.
Mestre em Saúde Ocupacional. Detentor da Competência em Gestão dos Serviços de Saúde da OM.
Professor Auxiliar de Medicina Interna e Regente da Unidade Curricular de Medicina Geral e Familiar do 6º ano
da Faculdade de Medicina de Coimbra.
Médico da VMER do INEM/HUC de 1996 a 2003.
Ex-Coordenador da Consulta de Lipidologia dos HUC/CHUC.
Pró-Reitor da Universidade de Coimbra em 2003-2004.
Ex- Presidente da Sociedade Portuguesa de Aterosclerose.
Autor ou co-autor de cerca de 600 trabalhos científicos apresentados ou publicados em congressos ou revistas
nacionais e internacionais; onze comunicações e posters premiados. Publicou um livro sobre “Colesterol, Lípidos
e Doença Vascular”, Ed. LIDEL.
Presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos nos triénios 2005-2007, 2008-2010.

Bastonário da Ordem dos Médicos nos triénios 2011-13 / 2014-16.
Presidente do Conselho Superior da Ordem dos Médicos no triénio 2017-19.
Membro do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida (CNECV) – 2015-17.
Prémio Prestígio 2011 do Diário as Beiras.
Medalha de ouro da Ordem dos Médicos (OMC) de Espanha em 2016.
Medalha de Mérito da Ordem dos Médicos de Portugal em 2017.
Vereador da Câmara Municipal de Coimbra no quadriénio 2017-2021.
A sua preocupação com questões sociais tem-se traduzido em múltiplas intervenções públicas, como na luta
contra os abusos da co-incineração, e na publicação de artigos em revistas da Saúde e na imprensa escrita regional
e nacional sobre meio ambiente, saúde e política de saúde e política geral. Participou em múltiplos debates
nos vários canais de televisão, nomeadamente em 10 programas Prós e Contras.

JOSEPH F. AMARAL

Dr. Joseph F Amaral (Dr. Joe) is Vice President of Surgical Sciences ( Chief Scientific Officer) for the Energy Unit
of Johnson and Johnson Corporation. In this role, he is responsible for developing deeper scientific and clinical insights
of energy-based technologies that will lead to more meaningful innovation and safer application of these technologies
that will improve patient care.
Most recently, Dr. Amaral was Vice President of Medical Devices and Diagnostics Emerging Technologies for Johnson
and Johnson Corporation. In this role, he provided scientific leadership to the MD&D sector of Johnson and Johnson
Corporation by identifying sustaining, disruptive and/or white space science and technology opportunities of strategic
relevance; provides context, and perspective to MD&D companies on arenas of emerging science and technology; and
ensures access to game changing science and technology in areas of strategic relevance to MD&D.
Prior to that he was President and CEO of Rhode Island Hospital (RIH) and its pediatric division Hasbro Children’s Hospital
from 2000 to 2007 and served as its COO for 3 1/2 years. This is the state of Rhode Island’s largest private employer,
Brown University’s largest teaching affiliate, and the third largest hospital in New England. During this period, he led
a financial turnaround while at the same time investing over $450 million in renovation projects, new technologies and
new facilities and tripling externally funded research.

He is internationally recognized as a pioneer in laparoscopic (minimally invasive) surgery. He introduced these approaches
to Rhode Island and New England in 1990. He has performed approximately 3,000 laparoscopic procedures and trained
hundreds of practicing surgeons in these techniques throughout New England, broadly across the U.S., and around the
world. He has operated in 20 countries and on five continents.
Dr. Amaral was instrumental in the success of UltraCision, a startup company, by developing with company CEO Tom
Davison, Ph.D., the Harmonic Scalpel, the first and still leading ultrasonically activated cutting and coagulating surgical
device. He has served as a consultant, advisory board member and board member to multiple leading healthcare biotech
and startup companies.
He is Professor of Surgery (Emeritus) at Brown University School of Medicine, member of 25+ professional societies, author
of 80+ papers and book chapters and has delivered 250+ national and international presentations. Prior to becoming RIH
President and CEO, Dr. Amaral was Chairman of the Department of Surgery at Brown University School of Medicine,
Chief of Surgery at Rhode Island Hospital, President of University Surgical Associates and Executive Chief of Surgery at
Lifespan Affiliated Hospitals.
He graduated summa cum laude in 1977 from Providence College, obtained his MD degree from Brown Medical School
in 1981 and completed his surgical residency training at Brown University/Rhode Island Hospital in 1989.

LILIANA LARANJO

Liliana Laranjo (MDMPH PhD) é médica especialista em Medicina Geral e Familiar e Mestre em Saúde Pública pela
Universidade de Harvard. Em 2015 completou o Doutoramento em Medicina pela Faculdade de Medicina
da Universidade de Lisboa, em colaboração com a Escola Nacional de Saúde Pública, coma tese “Cuidados centrados na
pessoa e tecnologias de informação na saúde em Portugal”.
Desde 2015, Liliana é investigadora no Centre for Health Informatics - Australian Institute of Health Innovation,
na Universidade Macquarie, em Sidney. O foco da sua investigação é o desenvolvimento, implementação e avaliação
de tecnologias de informação e comunicação centradas na pessoa. Projetosde investigação recentes incluem a utilização
de tecnologias ‘mobile’ e redes sociais para a promoçãoda saúde e prevenção da doença, bem como a utilização
de inteligência artificial na saúde.

LUCIEN ENGELEN

It is at the intersection of technology and patient empowerment, which is where Lucien, in his role as founding director
of the Radboud University Medical Centre REshape Center and advisor to the Board of Directors (since 2007) feels most
‘at home’. ‘They affect our culture, our beliefs and most of all -he hopes- our lifestyle to a healthier life. In his new book
titled Augmented Health(care) ™: “The end of the beginning”, he shares that we’re at the end of the beginning of an era
of creating awareness, pilots, proof of concepts etc in the digital transformation of health(care).
He combines the worlds of Radboud University Nijmegen Medical Centre and Singularity University in Silicon Valley
& the Netherlands in an always challenging modus operandi, sometimes provocative but always techno-realistic and with
passion. Constantly at the edge. One of his famous quotes is “the world will not switch into PAUSE while we are debating
the possible challenges and opportunities”, but still keep turning around and around’ aiming at the assumption change
will slow down. More on that at his Linkedin Page or his Linkedin Influencer blog with over 750.000 followers.
The objective is to keep Radboud University Nijmegen Medical Centre and its network at the forefront of innovation and
to have a soft landing in the future meanwhile creating sustainable global health(care) for all. Creating breakthrough
programs, foresight, and products if industry lacks progression itself. To increase his impact and reach as of June 2018
Lucien is also connected to the Deloitte Center for the Edge as their Global Strategist Digital Health. More info to be
found on his Linkedin Influencer weblog and his website.

About Lucien. It is at the intersection of technology and patient empowerment where Lucien Engelen in his roles as:
Founding director of the Radboud University Medical Centre’s REshape Center and advisor to the Board of Directors
(since 2007)
Fellow at the Deloitte Center for the Edge as their Global Strategist Digital Health.
Core faculty Exponential Medicine, Singularity University in Silicon Valley & The Netherlands.
His new book “Augmented Health(care)™: The end of the beginning”, as he thinks that we’re at the end of the beginning
of an era of creating awareness, pilots, proof of concepts etc in the digital transformation of health(care).
He combines the worlds of Radboud University Nijmegen Medical Centre, Deloitte’s Center of the Edge and Singularity
University in an always challenging modus operandi, sometimes provocative but always techno-realistic and with passion.
Constantly at the edge, to have a soft landing in the future, meanwhile creating a sustainable global health(care) for all.
Creating breakthrough programs, foresight, advice and products if industry lacks progression itself. One of his famous
quotes is “the world will not switch into PAUSE while we are debating the possible challenges and opportunities”, but it
will still keep turning around and around at an ever-increasingly speed. A decade of tangible experience in health(care)
innovation, his incredible global network combined with his state-of-the-art graphics, humor, and thought-provoking
vision will support the needed change in your organization.
Current keynote topics:
Augmented Health(care)™
Lucien goes in depth on the topics of his latest book: Augmented Health(care)™; “the end of the beginning”.
Culture eats strategy for breakfast
How change programs, aimed at a permanent change of the (company) culture benefit, better than strategy.
New technology in health(care) in 5,10 and 25 years from now.
What technology will hit you breakfast table as a health(care) worker in the upcoming years, and how to prepare.

LUÍS MOITA

Nascido no Estoril a 11 de Maio de 1973.
• Licenciatura em Medicina em 1997, na Faculdade de Medicina de Lisboa (FML).
• Doutoramento no European Molecular Biology Laboratory (EMBL), Heidelberg, Alemanha em 2003 soba orientação
dos Professores Fotis Kafatos, Jules Hoffmann (Prémio Nobel da Medicina em 2011), Matthias Hentze e Maria do Carmo
Fonseca.
• Pós-Doutoramento no Whitehead Institute for Biomedical Research (MIT), Boston, USA.
• Pós-Doutoramento no Massachusetts General Hospital (Harvard Medical School), Boston, USA.
• Diretor de laboratório de investigação no Instituto de Medicina Molecular, Lisboa, Portugal, entre 2006 e 2014.
• Diretor de laboratório de investigação no Instituto Gulbenkian de Ciência, Lisboa, Portugal, a partir de 2014.
• Recipiente de financiamento do Conselho Europeu de Investigação (ERC), e vice-presidente do painelde avaliação
de Imunologia (ERC).
• Publicou mais de 50 artigos científicos, incluindo vários nas revistas Cell, Nature e Science.
• Professor Associado Convidado de Histologia na Faculdade de Medicina de Lisboa.
• Professor Associado Convidado de Mecanismos Moleculares da Doença na NOVA Medical School.
• Investigador FCT.

MARIA AMÉLIA FERREIRA

Nasceu a 27 de fevereiro de 1955, em Vila Nova de Gaia. Licenciada pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP),
1978. Em 1985 obteve o Doutoramento pela Universidade do Porto (FMUP), e a Agregação em 1990. É, desde 1993, Professora
Catedrática da FMUP. Obteve, em 1997, pela Universidade de Cardiff,o “Postgraduate Diploma” em Educação Médica, sendo Mestre
em Educação Médica pela Universidade de Lisboa, desde 2000. Diretora da FMUP, desde novembro de 2014. Dirigiu o Centro
de Educação Médica da FMUP, desde 2002, até à constituição do Departamento de Educação e Simulação Médica. Diretora
do Curso de Mestrado Integrado em Medicina da FMUP de 2010 a 2014. Membro da Comissão Científica do Centro de Estudos
Avançados em Educação e Formação Médica (CEDUMED) da Universidade Agostinho Neto, Angola. Responsável pela elaboração
e implementação do projeto da Reforma Curricular do Curso de Medicina da FMUP (2013/2014). Desde 2012, assume o seu papel
de serviço à comunidade e de responsabilidade social como Provedorada Santa Casa da Misericórdia de Marco de Canaveses.
Tem desenvolvido a sua atividade docente na pré-graduação e pós-graduação. De referir as áreas
da Anatomia Clínica
e das Humanidades em Medicina e a execução de projetos pedagógicos no âmbito
da Educação Médica. Salienta
o desenvolvimento de ferramentas digitais para promover a aprendizagem ativa dos estudantes (“Gincana Virtual”) reconhecido
através da atribuição do Prémio de Excelência E-learning da Universidade do Porto (2009) e os projetos de Inovação
Pedagógica em Educação Médica (OSCE e EPAs) reconhecidos pela Universidade do Porto em 2017 e 2018. Atividade científica
e de extensão universitária expressas no registo do ISI Web of Science onde, entre 1980 e 2018, apresenta 144 publicações
com 1807 citações e um h-Index 24. Em 2011, recebeu o Prémio Educação da Fundação Calouste Gulbenkian. Em 2017, foi-lhe
atribuído o Prémio D. Antónia Adelaide Ferreira (29ª Edição) “Consagração de Carreira”, e em 2018 recebeu o Prémio Nunes
Correa Verdades de Faria (Responsabilidade Social).

PEDRO JANELA

É CEO, fundador e co-owner do WYgroup, www.wygroup.net, o maior grupo de capitais nacionais dedicado
ao marketing digital e à criatividade, tecnologia e data. Conta com mais de 300 colaboradores e 8 agências em operação.
O grupo espera faturar em 2018, 18M Euros. É também Business Angel através do fundo de seed capital a eggNEST:
www.eggnest.org.
É docente sobre o tema de marketing digital em formação de executivos na Católica-Lisbon.
É também administrador da Make-a-Wish Portugal.
Nasceu em 1972, tem dois filhos e reside em Oeiras.

RICHARD FLAATEN

EDUCATION
2005—2012 MD, University of Copenhagen, Denmark.
RELEVANT WORK EXPERIENCE
04/2018 Nordic Cell & Gene Medical Manager, Novartis Nordic.
05/2017 — 03/2018 Nordic Medical Affairs Team Leader & Nordic Medical Lead CTL019, pipeline and Iron Overload,
Novartis Nordic.
08/2015 — 05/2017 Medical Advisor Hematology, Novartis Norway.
05/2014 — 07/2015 Resident at Oslo Emergency Ward, Norway.
04/2013 — 05/2014 Resident at Department of Geriatric Psychiatry, Diakonhjemmet Hospital, Oslo, Norway.
08/2012 — 02/2013 Intern at Community Medicine Physician Dr. Kell Eriksen’s office, Slagelse, Denmark.
02/2012 — 08/2012 Intern at the Emergency Department, Slagelse hospital, Denmark.
04/2007 — 02/2012 Student assistant at COPSAC, a large cohort study for asthma, Hellerup, Denmark.
02/2003 — 08/2004 Assistant to the quality assurance team, Department of Medical Biochemistry, Rikshospitalet, Oslo, Norway.

PUBLICATIONS/RESEARCH
A genome-wide association study identifies CDHR3 as a susceptibility locus for early childhood asthma with severe exacerbations. Bønnelykke, K. et al. Nat. Genet. 46, 51–55 (2014).
Genetic models for the association between FLG null mutations and the development of atopic dermatitis (COPSAC,
bachelor’s thesis, unpublished).
Differential mRNA expression in nasal mucosa of asthmatic children (COPSAC, master’s thesis, unpublished).
ELECTED POSITIONS
Elected representative during conscripted service and foreign deployment with the Norwegian armed forces.

RUI CAPUCHO

Rui Nuno Marques de Queirós Capucho.
Médico especialista em Saúde Pública desde 2012, a exercer no ACES Alto Tâmega e Barroso (Chaves) e no departamento
regional de saúde pública da ARSNorte.
Vogal do Conselho Clínico e de Saúde do ACES desde 2012.
Membro da Comissão de ética da ARSNorte desde 2018.
Vogal do Conselho Regional do Norte da OM desde 2014.
Membro do Conselho Nacional da Pós-Graudação desde 2014.

TEEMUPEKKA VIRTANEN

Teemupekka Virtanen (Ph.D, Adj. Prof) has worked at the Ministry of Social Affairs and Health over 10 years. During this
time he has been the chief security officer of the national eHealth systems, the head of the national eHealth projects and
currently he is leading the project building new generation eHealth services for citizens.
Dr. Virtanen has a mixed background. The roots are in electronics and computers but MBA in security management and
qualification of secondary school teacher makes a change from technology to education, psychology and management.
The career is as mixed as the education. Security is the main point but there has always been innovative thinking and
process development in a big role. The information security manager in the Prime minister’s office and same time
building new generation Internet services for the Prime minister. The Chief information security officer of the Finnish
Defence forces. The chief of security in the biggest national media company while developing its Internet based
media. A professor of security and Internet based systems. Currently a project head who actually must change the way
of thinking in social- and healthcare.
CV
Senior adviser, eHealth project head, Ministery of Social Affairs and Health
Professor, Security and Internet based systems, Aalto University
Head of security, Alma Media Inc
The chief information security officer, Finnish Defence Forces
System specialist, Information security manager, Prime Minister’s Office

THOMAS ZILLING

Thomas Zilling is Associate Professor of Surgery at Lund University, Sweden. He is past President of the Swedish Association
of Senior Hospital Physicians and past 1st Vice President of the AEMH (European Association of Senior Hospital Physicians).
This year he is elected Board Member in the Swedish Medical Association of Southern Sweden.
In 1991 he defended his Thesis entitled, “Total Gastrectomy in Gastric Carcinoma”. He has since then published more than
fifty original articles in the field of Gastric and Oesophageal Surgery. He is also an expert on CPD (Continuing Professional
Development) and was for many years member of the expert board for medical training at the Swedish National Board
of Health and Welfare.

VASSILIOS PAPALOIS

Vassilios Papalois is Professor of Transplantation Surgery and Consultant Transplant and General Surgeon at the
Hammersmith Hospital, Imperial College, London, UK. He leads a Transplant Centre of Excellence focusing on high
risk and extended criteria kidney and pancreas transplantation. He has been active in surgical research for more than
20 years and has published 190 papers in peer review journals, 15 book chapters and 6 books. His research focuses on
pre-transplant assessment and reconditioning of marginal kidney and pancreas grafts, use of stem cells for treatment
of chronically scarred allografts, clinical ethics and health policy. He has been awarded, through competitive processes,
more than £1,200,000 in research grants. Professor Papalois has extensive experience in the NHS in Clinical Governance
and Medico-Legal issues, is NIHR NW London Subspecialty Lead for Transplantation, Chairs the Ethics Committee of the
Avon and Somerset Constabulary and he is a member of the Research Ethics Committee of the UK Ministry of Defence.
He is the Secretary General of the European Union of Medical Specialists (UEMS), the President Elect of the European
Society of Organ Transplantation (ESOT), Member of the Executive Board of the Association of Surgeons of Great Britain
and Ireland (ASGBI), Member of Council of the European Society of Surgery (ESS) and Member of the Council of the
British Journal of Surgery Society (BJS). Professor Papalois organises annually a series of advanced international courses
on transplant training, clinical ethics and health policy and has given more than 150 lectures in international forums as
an invited speaker. He has been awarded a Bronze National Award for Clinical Excellence by the UK Department of the
Health, a Senior Clinical Investigator Award by the European Society for Organ Transplantation and a Teaching Excellence
Award by Imperial College. He has also been awarded an Honorary Doctorate from the University of Thessaloniki and he
is an Honorary Member of the Spanish Association of Surgeons and the Spanish Transplantation Society.

START-UPS

BLUE WORKS

A BlueWorks é uma PME de Coimbra, focada em produzir ferramentas de software que suportam a atividade clínica e de investigação
em Oftalmologia.
Nesta especialidade, o diagnóstico de patologias complexas requer habitualmente informação produzida por um elevado número
de meios complementares de diagnóstico, habitualmente de fabricantes distintos, que podem produzir imagens relativas a estruturas
(OCTs, Retinografia, etc), informação numérica relativa a estruturas (topografia de córnea, refração, etc), ou informação numérica relativa
a função (campos visuais, electroretinografia, etc). O acesso aos resultados de todas estas fontes de informação é habitualmente feito
em papel, ou sendo de forma informática, muitas vezes não permite interagir com os resultados, navegar com facilidade entre imagens
exportados como páginas de PDFs, ou visualizar resultados de diferentes exames lado a lado. O software desenvolvido pela BlueWorks
– OphthalSuite - permite aos Oftalmologistas usar apenas um software para rever resultados de qualquer MCD, e interagirem com
virtualmente todas as imagens da mesma forma que o fariam em cada um dos sistemas originais, sem necessidade de múltiplos
softwares, ter de procurar o doente em cada um deles (com o risco acrescido de não encontrarem informação relevante devido
a erro humano no processo de identificação do doente aquando de gravar o exame), ou procurar informação em papel.
Nos casos em que os equipamentos produzem informação numérica (mesmo que na forma de imagem), essa é automaticamente
guardada em tabelas, sem necessidade de inserção manual propensa a erros, e fica disponível para ser utilizada em investigação ou
estatística feita no serviço. Quando existem já exames históricos, é possível de uma forma automatizada importar todos esses exames
dos principais equipamentos para o OphthalSuite. O OphthalSuite é atualmente utilizado em diversos hospitais públicos e privados
em Portugal, assim como unidades do NHS no Reino Unido..

NEUROPSYAI

A missão da NeuroPsyAI é auxiliar neurorradiologistas e neurologistas na apreciação de imagens e decisão de diagnóstico,
como vista a que esta seja mais célere, mais objetiva e económica. Aplicamos algoritmos de inteligência artificial a imagens
de ressonância magnética do cérebro de pacientes prévios para detetar padrões de anomalias associados a doenças especificas, em
novos doentes.
Como resultado, é disponibilizado ao médico, em horas, e automaticamente, um relatório clínico contendo uma “risk score”
de probabilidade, por doente e por doença. As soluções da NeuroPsyAI encontradas para as doenças de Alzheimer e de Parkinson
prometem ajudar o médico a chegar ao tratamento adequado mais cedo e mais economicamente, e, assim, atrasar a progressão destas
doenças; e inspiram a continuação de trabalho similar noutras doenças do foro neurológico e psiquiátrico.

SWORD HEALTH

A SWORD Health é uma empresa portuguesa de digital health que tem como objectivo redefinir os próximos 50 anos da reabilitação
física, através do SWORD Phoenix.
O SWORD Phoenix é um inovador sistema de reabilitação que recorre a pequenos sensores de alta precisão para
digitalizar o movimento do doente e dar biofeedback em tempo real sobre o movimento executado. Desta forma
o SWORD Phoenix permite aos doentes a realização de sessões de exercício terapêutico de forma independente,
no domicílio. Através de uma plataforma baseada na nuvem, todo o processo de reabilitação pode ser monitorizado
e editado pela equipa clínica, de forma remota.
Desta forma, o SWORD Phoenix permite maximizar a intensidade de tratamento e optimizar os resultados clínicos, ao mesmo tempo
que reduz os custos operacionais, ao poupar viagens quer do doente quer da equipa clínica e ao requerer um tempo de contacto
clínico muito reduzido ao longo do processo.
A SWORD Health, que está presente na Europa, EUA, Canadá e Austrália, foi já considerada pela Comissão Europeia como uma das
empresas mais inovadoras da Europa, tendo também sido distinguida em 2018 pela Sociedade Internacional de Medicina Física e
Reabilitação com o prémio de “Melhor Inovação”.

UP HILL

CLINICAL TRAINING AND ANALYSIS
FOR HEALTHCARE TEAMS

A UpHill é uma StartUp e Spin-Off da Universidade da Beira Interior fundada em abril de 2015 por médicos, que desenvolve software
de treino clínico e análise de compliance para equipas de saúde. Vencedora do Premio Jovem Empreendedor 2016, já participou
em vários programas de aceleração, nacionais e internacionais. Perante a constante atualização das evidências clínicas, as instituições
de saúde têm de promover a formação contínua dos seus profissionais, analisando o impacto das suas decisões nos resultados clínicos.
Partindo desta necessidade a UpHill criou o UpSim.
O UpSim, é um software-as-a-service de treino clínico e análise de compliance para equipas de saúde. Permite às instituições de
saúde desenvolver percursos clínicos, treinar os profissionais e analisar a compliance global com esses percursos. Numa primeira fase,
as instituições de saúde definem os percursos clínicos a partir dos quais são criados os casos clínicos e, através de um simulador de
registos clínicos, as equipas resolvem os casos. Após a conclusão de cada caso clínico é disponibilizado um feedback individualizado,
suportado em evidência científica, o que permite comparar os percursos clínicos com a prática clínica. Adicionalmente, a análise
agregada da compliance pode ser consultada pelas instituições de saúde, permitindo a melhoria dos percursos clínicos, encerrando-se
assim o processo de desenvolvimento institucional.
Integrando saúde, ensino e tecnologia, o UpSim permite testar protocolos de atuação, bem como promover o treino contínuo, atuando-se
assim na formação dos profissionais e no desenvolvimento de percursos clínicos. Nas instituições de saúde que já utilizam o UpSim,
em áreas tão abrangentes como risco cardiovascular ou sépsis, concluiu-se que esta ferramenta contribui para a melhoria dos processos
de decisão clínica.

HEARTGENETICS

A GENÉTICA DO BEM-ESTAR A IMPULSIONAR
A MOTIVAÇÃO DO PACIENTE

Descobrir o nosso caminho, o nosso verdadeiro potencial, foi sempre um grande desejo da humanidade. Quando o primeiro genoma
foi sequenciado em 2003, foi anunciado que o mundo entrava numa nova era: a informação genética estaria acessível a todos.
A revolução, no entanto, foi mais lenta do que previsto. De uma realidade restrita aos cientistas, os testes genéticos foram entrando
devagar na prática clínica com aplicação ao diagnóstico de doenças. No entanto, o valor que reside nos dados genéticos é muito mais
vasto, uma vez ultrapassada a complexidade da sua interpretação.
A HeartGenetics (www.heartgenetics.com) nasceu do sonho de ser possível utilizar, em grande escala, a informação genética para
melhorar a saúde de todos. Detentora de uma rara combinação de competências, com reconhecimento internacional, em biologia
molecular, genética, informática e inteligência artificial, a HeartGenetics consegue extrair dados genéticos de uma simples amostra
de saliva e gerar, de forma totalmente automática, um relatório de fácil interpretação. Na HeartGenetics adiciona-se inteligência aos
dados da genética por forma a que estes possam ser utilizados na promoção da saúde e bem-estar. Desta forma, a genética deixa
de ser um destino, sendo sim uma ferramenta de apoio ao desenho do nosso destino.
Após vários anos a desenvolver atividade na área da genética cardiovascular a empresa decidiu inovar na área da genética denominada
de bem estar. Nesta nova área mais do que detetar potenciais complicações genéticas, a HeartGenetics aponta um rumo para
que possamos aproveitar o nosso potencial para sermos saudáveis. Não há melhor treinador do que o nosso corpo, como aponta
a solução MyFitnessGenes®, e não há melhor plano alimentar do que aquele aceite pelas nossas células, e que se revela com a solução
MyNutriGenes®. Estas novas soluções da HeartGenetics, já ajudaram milhares de pessoas a ganhar uma motivação renovada para
superar a doença e apostar em comportamentos mais saudáveis.

TONIC APP

A Tonic App ajuda os médicos a diagnosticar e a tratar os seus doentes, ao agregar todas os recursos úteis de que
precisam no seu dia-a-dia, numa única aplicação. Já é utilizada por mais de 6600 médicos em Portugal, onde podem
encontrar motores de busca inteligentes, por exemplo das normas de orientação clínica ou de códigos da ADSE
ou ICD-10, calculadoras e escalas com escolha de favoritos, estadiamento TNM mais fácil de usar, resumo semanal
das notícias de saúde, ofertas de emprego só para médicos, entre muitos outros. A Tonic App é uma startup portuguesa fundada por
médicos e que está agora a dar os primeiros passos em Espanha, França e Reino Unido. Disponível na Play Store e Apple Store. Sugestões
de novas funcionalidades são bem-vindas! Facebook e Instagram: @tonicappmobile.
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