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26 de maio, 09h30 - 11h00

contexto hospitalar no âmbito de projetos baseados na criação de valor (value-based 
healthcare) ou por iniciativas de BigData and Analytics está em curso. Os primeiros passos 
a nível europeu estão a ser dados através do “European Health Data Space” para partilha 
de dados para utilização em ações de saúde pública, tratamentos, investigação e inovação 
na Europa. 

Para efeitos de ID&I em termos hospitalares, o acesso e a utilização destes coloca 
múltiplos problemas, em termos éticos, políticos, económicos, tecnológicos e sociais para 
todos os participantes do ecossistema que necessitam de ser resolvidos.

-Apresentação do Projeto – GRS & APAH  
-Vídeo de apresentação dos sócios 
-Mesa-redonda, com discussão dos tópicos:  

-Como é vista (em Portugal e Espanha) a implementação de uma estratégia de 
inovação hospitalar baseada em dados?  
-Quais os mecanismos de governação e orientação estratégica que poderão 
conduzir à sua implementação?
-Qual o impacto em termos organizacionais (quer no sistema de saúde, quer nas 
instituições hospitalares) da implementação desta estratégia?  
-Quais os impactos em termos financeiros no sistema, nas instituições e nos 
stakeholders?  
-Quais os impactos em termos de satisfação dos doentes com os serviços prestados? 

Dar a conhecer os principais problemas e soluções encontradas no âmbito da 
gestão de dados em saúde em Portugal e Espanha; como é que o “European Health 
Data Space” permite a implementação de soluções de VBH e benchmarking entre 
instituições; como é que o “European Health Data Space” pode contribuir para uma 
solução integrada a nível europeu de mecanismos de inovação em saúde, 
nomeadamente em termos de ensaios clínicos (medicamentos e/ou soluções 
tecnológicas).

A utilização de dados para implementação de inovação em 

Gestores hospitalares responsáveis pela inovação e sistemas de 
de informação 

Mesa Redonda

PROGRAMA/AGENDA:

METODOLOGIA PEDAGÓGICA:

Dos dados à avaliação da tecnologia para a promoção da inovação em 
contexto hospitalar: a perspetiva da cadeia de valor.
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Rui Gomes, CHUC - Diretor de 
Sistemas de Informação 
António Cunha, IPN - Director 
Executivo do Laboratório de 
Automática e Sistemas 
Teresa Herdeiro, UA - Departamento 
de Ciências Médicas 
Jonathan Gomez-Raja, FundeSalud 
Biotecyl*tbd 

Alexandre Lourenço, Presidente APAH

Q&A 

COORDENAÇÃO: ORADOR(ES):

-Como incorporar os contributos dos diferentes participantes e interessados 
(stakeholders), nomeadamente os pacientes e os fornecedores de soluções 
tecnológicas, no desenvolvimento desta agenda?  
-Quais as implicações em termos de privacidade e acesso a dados clínicos de forma 
secundária?  
-Como tornar sustentável, do ponto de vista financeiro e operacional esta 
estratégia? 
-Como implementar uma agenda de mudança que suporte estas atividades, tendo 
em consideração a natureza dos sistemas de saúde portugueses e espanhóis?


