
 

 

 

 

 

Ex.mo Senhor 

Presidente da Comissão Parlamentar 

Prof. Alexandre Quintanilha, 

 

2019 é o ano em que o SNS celebra os seus 40 anos. Pensar sobre o futuro da saúde passa também por 

uma redefinição do seu atual modelo, sendo fundamental equilibrar a evolução tecnológica com o 

desenvolvimento pessoal e profissional dos seus colaboradores. 

 

Inserida nas comemorações dos 20 anos dos Hospital de São Sebastião e dos 10 anos do Centro 

Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, iremos realizar, no próximo dia 31 de janeiro de 2019, uma Grande 

Conferência intitulada "The Future of Healthcare". É nossa intenção promover a discussão e o debate 

sobre a humanização das organizações na era digital, intercalando painéis de debate com convidados de 

relevo nacionais e internacionais com workshops formativos sobre temas atuais no contexto 

organizacional. 

 

O programa desta conferência, que envio em anexo, vai permitir criar uma dinâmica de partilha entre 

todos aqueles que se interessam pelo futuro da saúde em Portugal, promovendo o conhecimento e a 

ciência, bem como momentos de networking. 

 

Esta Grande Conferência "The Future of Healthcare" contará com a Dra. Maria de Belém Roseira como 

Chairwoman e com a presença de várias individualidades nacionais e internacionais, das quais se destaca 

o Prémio Nobel da Medicina, Prof. Eric Kandel (EUA), considerado o neurocientista mais influente do 

sec. XX. 

 

Sendo este um evento marcante na saúde em Portugal e na nossa instituição em particular, quero fazer-lhe 

o convite para ser um dos oradores. O seu profundo conhecimento nestas áreas trará grande riqueza ao 

debate.  

 

A sua presença é muito importante para nós.  

 

Agradecendo a atenção dispensada, apresento os meus respeitosos cumprimentos 

 
Com os melhores cumprimentos, 
 

Miguel Paiva 
 

Presidente do Conselho de Administração  
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PENSE ANTES DE IMPRIMIR 

 

http://www.chedv.min-saude.pt/


      

 
 

 

https://www.sns.gov.pt/
https://www.sns.gov.pt/wp-content/uploads/2017/11/20171120_LivroSNsProximidade-1.pdf

