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A tecnologia desempenhará um pa-
pel fundamental nos cuidados de 
saúde do futuro e a pandemia pode-
rá ter tido um papel chave na acele-
ração desta transição, defenderam os 
especialistas ouvidos na segunda 
conferência do ciclo “A Step Into 
The Future”, organizada conjunta-
mente pelo Jornal Económico e pela 
Huawei, na passada sexta-feira. 

Com transmissão em direto na 
plataforma JE TV (através do site e 
redes sociais do Jornal Económico), 
este ciclo de conferências visa deba-
ter o potencial da tecnologia como 
elemento fundamental para a reto-
ma da economia após a crise da Co-
vid-19, o papel da infraestrutura tec-
nológica como autoestrada para o 
desenvolvimento económico, como 

as empresas se estão a ajustar e a di-
gitalizar e o contributo do sistema 
científico. 

Domingos Pereira, vogal do con-
selho de administração dos Serviços 
Partilhados do Ministério da Saúde 
(SPMS), começou por realçar as di-
ferentes formas como o SNS recor-
reu a serviços de tele-saúde e como 
estes contribuíram para um mais 
eficiente acompanhamento dos 
doentes, elogiando o potencial des-
tas tecnologias e sublinhando a ne-
cessidade de uma contínua aposta 
nas mesmas. 

“Fomos todos obrigados a deixar 
cair um conjunto de resistências e 
perceber que neste momento a 
tecnologia já tem condições de nos 
apoiar na prestação de alguns cui-
dados”, disse o responsável, real-
çando que a adaptação “foi um de-
safio grande, porque o sistema não 
estava dimensionado para o fluxo 

que teve, mas neste momento não 
há cidadão nenhum que não co-
nheça a marca SNS24”. O adminis-
trador antevê “um sistema de saú-
de bastante diferente, com vanta-
gens para todos”, mas assinalou o 
desafio que constituirá a “quanti-
dade enorme de dados que passa-
mos a dispor, dados que podem ser 
úteis para investigação e que ainda 
não usamos plenamente”. 

Isabel Vaz, CEO do Grupo Luz, 
encontrou muitas semelhanças en-
tre a abordagem pública e a dos pri-
vados à pandemia. “Houve uma 
grande aceleração da digitalização de 
toda a jornada dos doentes, desde a 
marcação até à consulta propria-
mente dita”, começou por declarar, 
enumerando as tecnologias usadas 
de forma operacional, como as tele-
consultas ou mecanismos de selfcare, 
mas também ao nível das infraestru-
turas, com o estabelecimento de cir-

cuitos Covid e não-Covid, a facilida-
de de pagamentos contactless e a 
aposta na integração de dados dos 
pacientes a nível interdepartamen-
tal, de maneira a criar o chamado 
continued health record. 

Precisamente mais focados nas 
implicações na área da investigação 
científica, os diretores do Instituto 
Gulbenkian para a Ciência, Mónica 
Bettencourt Dias, e da Champali-
maud Research, Henrique Veiga-
-Fernandes, ressalvaram a forma rá-
pida como os institutos de ciências 
contribuíram no combate à pande-
mia (com as alterações ao seu modo 
de operar que tal implicou) e a im-
portância de um investimento forte 
em investigação fundamental. 

“Se queremos mesmo olhar para 
o futuro, seja do ponto de vista das 
doenças que não conhecemos mas 
vêm aí, seja do ponto de vista de ter 
as tecnologias mais inovadoras, 

Transição promete trazer 
ganhos de eficiência e para 
a saúde dos pacientes 
Segunda conferência do ciclo “Step Into the Future”, promovido pelo Jornal Económico e pela Huawei, 
juntou responsáveis dos SPMS, Luz Saúde, Champalimaud Research e Instituto Gulbenkian para a Ciência.  
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“A máxima ambição do professor é 
passar ao estudante a paixão pelo 
que ensina. Isso é quase impossível 
online”, afirmou o professor uni-
versitário António Câmara na 
Web Talk “Educação”, promovida 
pelo Jornal Económico e Huawei 
sobre os novos desafios tecnológi-
cos que se colocam ao setor.  

De igual modo, as aulas presen-
ciais continuarão a desempenhar 
um papel importante no processo 
educativo. “Imaginem o José Mou-
rinho ou o Jorge Jesus a treinar os 
jogadores por videoconferência…” 
No ensino acontece o mesmo. “O 
verdadeiro drama, hoje, de só es-
tarmos online é o mesmo que exi-
gir a um grande treinador que pre-
pare os atletas virtualmente. Não 
vai resultar”.  

Dificilmente alguém terá mais 
autoridade do que António Câma-
ra para falar sobre o papel da tec-
nologia no ensino. Doutorou-se 
na Universidade norte-americana 
de Virginia Tech e na viragem do 
milénio fundou em Portugal a 
YDreams. “Muito mais do que a 
tecnologia, há três fatores que são 
críticos no nosso sistema de ensi-
no”, considerou, dizendo que Por-
tugal deve concentrar-se neles. A 
saber: ensino que ajude os alunos a 
“aprender-fazendo”, sobretudo no 
secundário, melhorar considera-
velmente as leituras ao nível do 
ensino superior e promover a cria-
tividade. “Ter ideias é absoluta-
mente fundamental”, destacou.  

Por seu lado, Paulo Jorge Ferrei-
ra, reitor da Universidade de Avei-
ro (UA), defendeu que o ensino 

será cada vez mais personalizado e 
interativo e deu como exemplo o 
projeto da universidade europeia, 
lançado por Bruxelas e que a UA 
integra. Há uma dúzia de países em 
toda a Europa, da Escandinávia até 
à Europa do Sul, passando pela Eu-
ropa Central envolvidos. “É um 
projeto universal em todas as áreas 
do saber, uma tentativa de criar 
um espaço fluído de ensino euro-
peu com valores europeus, basea-
do na partilha, na experiência, no 
presencial, mas também no vir-
tual”, explicou. 

O smart campus esteve em evi-
dencia na conferência desta terça-
-feira. Rui Silva, head of Channel 

Education & Public Sector – Enter-
prise Business Group da Huawei 
Portugal explicou como se pode 
reservar um livro na biblioteca ou 
saber como se encontra num dado 
momento a afluência ao refeitório 
da universidade, mas também fa-
lou dos resultados de eficiência ao 
nível da gestão.  

Referiu que “o futuro chegou 
mais cedo” do que estávamos à es-
pera”, o que está a acelerar a trans-
formação digital. Consequências? 
Necessidade de novos investimen-
tos, mas também nascimento de 
novas oportunidades tanto para as 
instituições de ensino, que pode-
rão levar mais longe a oferta, como 
para as empresas. Sobretudo au-
menta a necessidade de formação. 

Nuno Rodrigues, coordenador 
do programa de competências di-
gitais INCoDe.2030, abordou a 
questão nas suas duas dimensões: 
como ensinar e o que ensinar. No 
que respeita à forma de ensinar, 
trata-se sobretudo de “tentar en-
contrar o equilíbrio” entre a inter-
ação pessoal e os métodos de ensi-
no à distância. Já sobre o que se en-
sina, considerou que nenhum ou-
tro domínio do saber se foca tanto 
nas ferramentas como este. Em 
qualquer domínio são ensinadas 
“as bases seculares daquilo que é o 
ensino e que são as práticas funda-
mentais, o conhecimento funda-
mental que depois há-de ter apli-
cação“. É chegada a altura de co-
meçar esse debate nas tecnologias.  

João Costa, secretário de Estado 
adjunto e da Educação, considerou 
que o pior aspeto da pandemia foi 
o acelerar das desigualdades no 
contexto educativo. O melhor? 
Acelerar as competências digitais. 
“O desejável é que consigamos 
aquele que era o nosso objetivo, 
que é não termos uma relação dis-
juntiva digital ou presencial, mas 
sim aquilo que é a essência de edu-
car: estar face a face, lado a lado, 
acompanhado por dispositivos e 
por recursos que são muito mais 
ricos do que as meras páginas de 
um manual igual para todos”. ●

Novas tecnologias  
são ferramenta ao 
serviço da educação

WEB TALK JE/HUAWEI “EDUCAÇÃO”

O ‘smart campus’ já é uma realidade e o ensino tende a ser cada vez mais 
interativo, mas a relação aluno-professor continuará a ser fundamental.

ALMERINDA ROMEIRA 
aromeira@jornaleconomico.pt

tem que haver um investimento em 
investigação fundamental, porque 
se não apostarmos naquilo que é 
desconhecido o amanhã vai apare-
cer e não estamos preparados para 
isso”, reforçou Mónica Bettencourt 
Dias, depois de Henrique Veiga-
-Fernandes ter relembrado as difi-
culdades em obter o reconheci-
mento público e político do valor 
que geram as transferências de co-
nhecimento que a investigação en-
volve, particularmente em Portu-
gal. “O caminho desde a descoberta 
fundamental em ciência biomédica 
até chegar às mãos dos clínicos que 
a podem utilizar no tratamento ou 
diagnóstico de doentes demora não 
só muito tempo (cinco ou dez 
anos), mas exige também um in-
vestimento muitíssimo significati-
vo e que, no essencial, não tem es-
tado nas mãos dos sectores públi-
cos, mas sim dos privados”. No en-
tanto, o investigador nota também 
que “Portugal começa a ter uma 
massa crítica em termos do que é o 
novo conhecimento muito inova-
dor, e os resultados estão aí: capital 
de risco internacional começa a es-
tar bastante focalizado e a dar uma 
particular atenção às várias institui-
ções biomédicas existentes”. 

Por sua vez, a Huawei mostra-se 
confiante no futuro e nas soluções 
de que dispõe para o sector. A par da 
educação e economia, a saúde foi um 
dos pilares definidos pela empresa 
para o auxílio a prestar durante a 
pandemia, como lembrou Fernando 
Miranda, head of Utilities & Financial 

Services da Huawei Portugal. As so-
luções que a gigante tecnológica 
apresentou nestas três áreas foram 
“fundamentalmente alicerçadas na 
tecnologia de cloud”, sendo que, no 
caso da saúde, inteligência artificial, 
realidade virtual, big data ou 
blockchains têm já ou poderão vir a 
ter um papel fundamental.  

“A tecnologia permite sair de uma 
análise estatística para uma em tem-
po real e, quanto mais o tempo 
avança, mais assim será”, antevê 
Fernando Miranda. Na base desse 
novo paradigma tecnológico estarão 
as redes de nova geração, que serão 
“uma quarta revolução industrial”. 
“A possibilidade de termos interven-
ções cirúrgicas remotas, permitindo 
aos doentes terem toda a parte de te-
lemedicina, da integração da inteli-
gência artificial com a computação, 
tudo isto vai aportar poupanças nos 
sistemas de saúde privados, públicos 
e no utente, ao mesmo tempo que 
permite ter melhor saúde”, diz. ●

A essência de educar 
passa por 
estar face a face,  
lado a lado, 
acompanhado  
por dispositivos  
e por recursos, 
que são muito mais 
ricos do que as meras 
páginas de um 
manual
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“Regras para os 
bancos com sede 
em Portugal são 
mais gravosas” 
Ao JE,  Faria de OIiveira e Miguel Maya (na foto) 
elogiam o plano de Costa e Silva, por admitir 
que o setor precisa de ter lucros. Mas criticam  
o que dizem ser a “atuação inconsistente”  
do poder legislativo, que põe em causa  
o reforço da rentabilidade do setor. ● P8 e 9

CONFERÊNCIA JE/HUAWEI 

Tecnologia  
vai revolucionar  
a forma  
como cuidamos  
da nossa saúde ● P12 

ENTREVISTA

FARMACÊUTICA 

MSD Portugal diz que 
vacina da Covid-19 
pode custar dois mil 
milhões de euros ● P18

COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Mário Ferreira 
inicia mudanças na 
liderança da Media 
Capital e da TVI ● P3

FUSÕES E AQUISIÇÕES 

Advogados esperam 
aumento do M&A após 
o verão, devido à crise 
em vários setores ● P25

Centeno assume Banco de Portugal nesta 
segunda-feira mas equipa terá de esperar
Governo nomeou ex-ministro das Finanças para suceder ao governador Carlos Costa. Mais difícil será o agendamento 
das audições de novos administradores pela Comissão de Orçamento e Finanças antes das férias parlamentares. ● P10
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Apagão do Fisco 
ocultou empresa que 
levou à queda do BES 
Zyrcan, sociedade que é apontada pelo Ministério Público como a “caixa negra” do GES, por 
onde se distribuiam pagamentos e passaram três mil milhões de euros do BES, está referen-
ciada nas transferências para ‘offshores’ ocultadas pelo “apagão” fiscal de 2011/2014. ● P4 e 5

Isabel Vaz 
CEO da Luz Saúde

UNIVERSIDADES 

Católica acolhe 
em Lisboa sede 
mundial de rede  
de faculdades  
de Direito ● P24

Gonçalo Matias 
Diretor da Católica Global School of Law
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