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PREFÁCIO

O FUTURO EM PORTUGAL

Quando tudo é digital, a Saúde não pode ser uma exceção.
A 4ª Revolução Industrial, também designada por revolução  

digital, distingue-se das anteriores pela combinação de dois fatores 
até aqui incompatíveis: escala e personalização. Na realidade, pela pri-
meira vez na história e em resultado do avanço e maturidade tecno-
lógicos, é hoje possível oferecer virtualmente a toda população um 
serviço de saúde de base tecnológica, que responde simultaneamente 
à especificidade concreta de cada indivíduo, levando em consideração 
o património genético de cada um, ou seja, com um grau de eficiência 
e de eficácia nunca antes alcançado.

É por isso que a análise do potencial de interseção destas duas 
áreas (Tecnologia e Saúde) é tão relevante para o debate sobre o futuro 
da Saúde em geral e, concretamente, em Portugal.

É por isso também que este é o tempo certo para a produção desta 
obra, enquanto contributo relevante para o desenho de uma visão abran-
gente do impacto da saúde digital em diferentes contextos, promovendo 
a incorporação de diferentes perspetivas por parte de vários players no 
mercado, desde os cuidados de saúde primários, aos hospitais, passando 
pelas seguradoras, pelos profissionais e, last but not least, pelos utentes.

Não posso deixar de destacar o papel que a APAH tem desempe-
nhado ao longo dos anos como contribuinte ativo para este debate em 
torno de uma visão de progresso e de inovação na gestão em Saúde, 
corporizada por um grupo profissional altamente capacitado e que, 
diariamente, está também na linha da frente da gestão, fazendo acon-
tecer todos os dias a transformação da saúde em Portugal.
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Se há lição a retirar da crise pandémica que ainda atravessamos é a 
da essencialidade do nosso Serviço Nacional de Saúde – complemen-
tado pelos demais atores do sistema de saúde – para o sucesso da res-
posta à pandemia e que não se restringe ao êxito da vacinação contra 
a Covid-19, que nos colocou no primeiro lugar mundial.

Independentemente das insuficiências e limitações que o nosso 
SNS, com pouco mais de 40 anos, tem e terá, será sempre merecedor 
do reconhecimento público – nacional e internacional - resultante do 
impacto da verdadeira revolução positiva em termos de indicadores de 
saúde que ocorreu em Portugal e que ficará como um dos mais rele-
vantes legados do 25 de Abril.

Mas se este legado nos deve orgulhar pelo caminho trilhado até 
aqui e que nos coloca em vários indicadores no topo mundial, não nos 
devemos abster de manter a nossa atenção focada nos desafios e nas 
oportunidades que o nosso sistema de Saúde enfrenta nesta era digi-
tal. E são basicamente cinco:

 1.  Tecnologia – digitalizar a saúde tem que ser muito mais do 
que comprar computadores ou investir em servidores. Temos 
de aumentar o nível de intensidade tecnológica em todos os 
segmentos da cadeia de valor na área da saúde. Sobretudo na 
perspetiva do utente, incorporando dispositivos tecnológicos 
na rotina de vida do utente, melhorando a capacidade de moni-
torização (particularmente na doença crónica) e por essa via 
a eficiência da resposta, reservando o foco da atenção e dos 
recursos mais diferenciados para a fase aguda da doença. Será 
sem dúvida um investimento com retorno, que implica acima 
de tudo uma mudança de paradigma por parte dos profissio-
nais, das organizações e do próprio modelo de financiamento. 
Temos que abandonar uma lógica de financiamento à produ-
ção, para evoluirmos verdadeiramente, para uma lógica de 
financiamento com base em resultados. E temos hoje condi-
ções para o fazer. Pelo menos tecnológicas.
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 2.  Informação e dados – existe um consenso absoluto sobre o 
enorme valor dos dados na era digital, exatamente pelo valor 
associado à escala (volume), mas também à informação perso-
nalizada. Isto é ainda mais relevante quando os dados de que 
falamos são dados clínicos. Temos que tornar claro para todos, 
e apesar de a lei já o dizer de forma perentória, que os dados 
são propriedade do respetivo titular e não da organização onde 
eles foram recolhidos, independentemente de ser pública ou 
privada. É isto que abre a porta a um ganho exponencial de 
eficiência que decorre do conceito de “registo de saúde eletró-
nico”, como repositório da informação de saúde de cada cida-
dão, cujo controlo efetivo deve estar na sua inteira disposição, 
decidindo quem ou que instituição pode e deve aceder. 

   É essencial resolver o desafio da interoperabilidade e da cria-
ção efetiva de um verdadeiro Registo de Saúde Eletrónico, 
com todas as componentes e potencialidades, enquanto ins-
trumento incontornável que permita que a informação clínica 
de um cidadão, sob o seu controlo, esteja ao dispor do profis-
sional de saúde que lhe presta um serviço, de modo adequado 
mas independente do momento e do local de prestação.  

   A importância destes dados, a que se juntam todos os que resul-
tam da monitorização sistematizada da doença crónica ou da reco-
lha de equipamento e dispositivos médicos, faz-se sentir a todos 
os níveis: para o paciente individualmente, com muito melhores 
resultados de saúde individual, para os profissionais, ao permitir 
uma atuação profissional  mais informada, mas também numa 
perspetiva sistémica: pela capacidade de extrair conhecimento  
e valor dos dados clínicos agregados e tratados em larga escala.

   A capacidade de recolha e tratamento de dados de saúde de 
base populacional, salvaguardando as questões de privaci-
dade em total respeito pelo Regulamento Geral de Proteção 
de Dados, fará com certeza toda a diferença na criação de valor 
e na afirmação de Portugal e da Europa no contexto de uma 
crescente e global Economia Circular de Dados.
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 3.  Processos – Qualquer abordagem que vise uma efetiva trans-
formação digital de uma organização implica revisitar todos os 
processos e toda a cadeia de valor associada. Temos de assumir 
em definitivo que precisamos de romper com o atual modelo 
focado nos cuidados presenciais prestados em contexto físico 
da unidade de saúde. 

   Num contexto de permanente pressão e limitação de recursos 
financeiros e humanos, só por via da inovação e incorporação 
de tecnologia é que seremos capazes de desenvolver e aplicar 
novos modelos de serviços de saúde que garantam a sustenta-
bilidade e melhores cuidados, sem necessidade de sacrificar  
o nível de exigência e de qualidade de serviço.

   A importância da relação entre o prestador de cuidados de 
saúde e o paciente é insubstituível, mas poderá ser exercida 
de várias maneiras, nomeadamente à distância por videoconfe-
rência, reservando-se o ato presencial para casos específicos ou 
urgentes. Os pacientes privilegiam a conveniência, mas acima 
de tudo a atenção e dedicação do profissional que não ficam 
comprometidas pela alteração do canal.

 4. Competitividade e desenvolvimento económico
   É do conhecimento de todos, que mais e melhores cuidados de 

saúde para os cidadãos apenas serão possíveis num Portugal 
moderno e desenvolvido. Esta convicção deve levar cada um 
de nós e, por maioria de razão, quem gere e decide, a refletir. 
Não apenas sobre o que as decisões na área dos Sistemas de 
Informação implicam para a satisfação das necessidades inter-
nas das Unidades de saúde, mas também que oportunidades 
podem  promover para o nosso país. Nomeadamente na inves-
tigação, no conhecimento e na inovação nacional, para a afir-
mação e competitividade das empresas nacionais na área das 
Tecnologias na Saúde e, em última instância, para o reforço da 
nossa competitividade internacional neste domínio. A trans-
formação digital da Saúde pode e deve ser não apenas um 



 11

PREFÁCIO

instrumento para a prestação de melhores cuidados aos cida-
dãos, mas também uma oportunidade para a competitividade 
e desenvolvimento do país.  

 5. Liderança, competências e talento
   A Transformação Digital na Saúde pressupõe a moderniza-

ção das unidades de saúde, o engenho e a visão para a cria-
ção de novos modelos de prestação de cuidados de saúde,  
a integração de dados e de cuidados ao longo de todo o ciclo 
e recomenda formas de participação mais ativa por parte do 
cidadão na monitorização e gestão da sua saúde. Se as tecnolo-
gias podem proporcionar o suporte necessário a esta mudança, 
é sobretudo ao nível da gestão e do conhecimento em saúde 
que os maiores desafios se colocam. É neste nível que a sus-
tentabilidade e a melhoria da saúde se decide e isso convoca 
os gestores, os Administradores Hospitalares e os profissionais 
de saúde para assumirem a liderança e um papel ativo – e não 
delegável – nos processos de inovação e transformação, supor-
tados no digital. 

   Para a promoção desta transformação, o desafio das competên-
cias afirma-se nas mais diversas dimensões e mostra a necessi-
dade de um investimento na capacitação profissional e digital 
aos diferentes níveis dentro das organizações – do mais básico 
ao mais elevado na hierarquia, com particular enfoque nos 
dirigentes, nos profissionais de saúde e na contratação, reten-
ção e qualificação de quadros qualificados na área das tecno-
logias e sistemas de Informação.

   Mais de 80% dos portugueses usam a internet, mas essa per-
centagem decresce quando o contexto de utilização é o da 
saúde. Apenas 6% dos portugueses com doença crónica utili-
zam um serviço de internet para monitorização da doença e 
sabemos o peso que a doença crónica representa para o nosso 
SNS. Há aqui um potencial de ganho de eficiência não negli-
genciável. 
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   Todos os estudos sobre digitalização em Portugal confirmam 
que o maior desafio é ainda o capital humano. A edição do 
Digital Economy and Society Index – DESI 2021, coloca Portu-
gal na 16.ª posição, subindo três lugares face ao ano anterior, 
mas continua, apesar dos enormes progressos, a identificar  
o Capital Humano como uma área de melhoria. Subimos signi-
ficativamente em termos de percentagem de especialistas em 
TIC e, em particular, em percentagem de mulheres especia-
listas em TIC, tendo ultrapassado largamente a média da UE.

   Mas temos que ter consciência de que temos ainda dois “Portu-
gais”. Um com mais de 50 anos, educado antes do 25 de Abril 
e que mostra competências muito abaixo da média da UE.  
E um Portugal com menos de 50 anos, educado em democra-
cia, e que mostra um nível de competências e de desempenho 
superior à média europeia.

   A taxa de alfabetização decresceu em 47 anos de democracia 
de 25% para menos de 5%. Este é objetivamente o “milagre 
português” de que às vezes nos esquecemos. A par, natural-
mente, da descida da taxa de mortalidade infantil.

   Em 2019, em que à semelhança de 2020 e 2021 batemos o 
recorde absoluto de entradas no ensino superior, tínhamos 
ainda 48% da população sem competências básicas digitais.

   Os 1,8 milhões de portugueses que nunca utilizaram a internet 
estão na realidade excluídos de interagir num contexto digital. 
Precisamos de lhes dar competências mínimas ou básicas para 
conseguirem criar um email, comunicar online, usar serviços 
públicos ou privados digitais.

   Estas competências básicas são ainda mais críticas no con-
texto da saúde e em particular quando a população mais info-
-excluída é exatamente aquela que necessita de mais cuidados 
devido à sua idade.

Mas o desafio das competências não se limita aos utentes e à abso-
luta necessidade de elevar o nível médio de proficiência tecnológica 
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da nossa população para que possa tirar partido da tecnologia na pro-
moção da saúde individual. 

O contexto atual convoca-nos para um duplo esforço: ultrapassar 
a crise pandémica e económica respondendo à conjuntura de curto 
prazo, mas aproveitar a dinâmica para empreender uma verdadeira 
mudança estrutural que implica uma alteração de perfil da nossa eco-
nomia e sociedade, transitando para um modelo de muito maior valor 
acrescentado. 

Também na área da Saúde é esta a expectativa. Desde logo pelo 
investimento substancial que se prevê para os próximos anos por via 
do Plano de Recuperação e Resiliência, do PT2030 e do reforço do 
Orçamento do SNS. Conjunta e integradamente, temos agora condi-
ções únicas para empreender a transformação e as reformas organi-
zacionais e tecnológicas que estão há muito identificadas.

Temos por isso razões para estar otimistas e para continuarmos a 
olhar para o nosso sistema de saúde como uma peça basilar do nosso 
regime democrático.

Este é o momento de agir. 
Contamos com todos.

 André de Aragão Azevedo
 Secretário de Estado para a Transição Digital


