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“As sociedades não perdem o seu lado histórico; o desejo da Sociedade da 

informação – e do Conhecimento – não faz uma sociedade nova: é antes a renovação 

de um ideal antigo, a proclamação de uma liberdade desejada, a fome de 

modernidade e de justiça, como se, de repente, as possibilidades técnicas tornassem 

insuportáveis os entraves burocráticos, a sufocação autoritária, a privação de 

informação e de saber………………tomámos, antes de mais partido pela cidadania, 

contra a exclusão; pelo conhecimento, contra a manipulação do espírito; pela 

liberdade ; contra a opressão, especialmente contra a opressão confortada 

tecnicamente: pela inovação contra os monopólios. ……….Promover com urgência a 

aplicação de novas tecnologias de informação à saúde ….” 

José Mariano Gago, Ministro da Ciência e da tecnologia, Maio de 1997 
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Nota introdutória: 

 

Este trabalho, final de Informação Empresarial, está estruturado em duas partes.  

Na primeira parte foi feito a: 

Elaboração de uma "táctica" de pesquisa.  

Uma enumeração de todos os recursos de informação recorrida para a elaboração do 

trabalho, quer as pesquisas tenham sido frutíferas ou não. 

 

Na segunda parte foi elaborado, sob a forma de relatório, uma breve caracterização do 

sector de "Sistemas de Informação na Saúde" e  da empresa Novabase. 

 

Também foi utilizado na elaboração deste trabalho os conhecimentos adquiridos nas 

disciplinas de Produtos e Serviços de Informação, e  de Gestão de Informação, 

leccionadas pela Professora Ana Azevedo, do Mestrado em Gestão de Informação da 

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. 



Trabalho realizado por António Constantino Lopes Martins, disciplina Informação 
Empresarial do Mestrado em Gestão de Informação da Faculdade de Engenharia da 
Universidade do Porto  

3 

 

Parte 1- –  Elaboração de uma "táctica" de pesquisa  e apresentação de Recursos de 
Informação....................................................................................................................................................................4 

Elaboração de uma "táctica" de Pesquisa:............................................................................................................4 
Definição do assunto e do objectivo da pesquisa:..........................................................................................4 
Assunto sobre o qual se pretende fazer a pesquisa:........................................................................................5 
Objectivo da pesquisa..........................................................................................................................................5 
Utilização de regras de sintaxe apropriadas.....................................................................................................5 
Expressões de pesquisa:......................................................................................................................................6 

Enumeração de todos os recursos de informação recorrida para a elaboração do trabalho.........................8 
Utilização e escolha das ferramentas de pesquisas apropriadas...................................................................9 
Contacto com a empresa Novabase...................................................................................................................9 
Bibliotecas...........................................................................................................................................................10 
Recursos com acesso via Internet....................................................................................................................11 
Outros sites relevantes:......................................................................................................................................14 
Base de Dados consultadas:.............................................................................................................................16 
Bases de dados bibliográficas em Medicina..................................................................................................19 
Revistas e Jornais ...............................................................................................................................................21 
Análise dos resultados e conclusão da parte 1 ..............................................................................................23 

Parte 2- Caracterização do sector de "Sistemas de Informação na Saúde" e  da empresa 
Novabase. ...................................................................................................................................................................24 

Sumário Executivo .................................................................................................................................................24 
Secção 1 - Introdução.............................................................................................................................................25 
Secção 2 - Algumas considerações sobre Informática Médica .......................................................................25 

2.1 Necessidade de formar especialistas em Informática Médica e Sistemas de Informação em Saúde
...............................................................................................................................................................................26 

Secção 3- Sistemas de Informação na Saúde .....................................................................................................27 
3.1- Definição de sistema de informação.......................................................................................................27 
3.2- Alguns dos benefícios associados à implementação do registo electrónico do doente são:....29 

Secção 4 - Sistemas de Informação na Saúde em Portugal .............................................................................30 
4.1- Cartão de identificação do utente.......................................................................................................31 
4.2- Rede Electrónica de Interligação de Organismos Públicos (RIS) .....................................................32 
4.3- Outros projectos....................................................................................................................................34 

4.3.1- Programa Operacional Saúde - Saúde XXI (3º quadro comunitário de apoio 2000-2006)
 34 
4.3.2- Sistema de Informação do Ministério da Saúde: ..........................................................................35 
4.3.3- Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento (INFARMED): .........................................35 

Secção 5 - Entidades internacionais relacionadas com Sistemas de Informação na saúde........................35 
5.1- HL7 - Health Level Seven - http://www.hl7.org/ ............................................................................35 
5.2- CEN - Comite Europeen de Normalisation - http://www.centc251.org/.....................................36 
5.3- IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. - http://www.ieee.org/..............36 
5.4- WHO - World Health Organization - http://www.who.int/ ...........................................................37 

Secção 6- Legislação..............................................................................................................................................37 
Secção 7 - Novabase Sistemas de Informação e Bases de Dados S.A..........................................................39 

7.1- Novabase Saúde:...................................................................................................................................40 
7.2- Relatório de Gestão Novabase SGPS, SA 1 semestre de 2000.....................................................42 

7.2.1- Factos mais relevantes ocorridos neste período............................................................................42 
7.2.2- Volume de Negócios ...................................................................................................................44 
7.2.3- Resultados............................................................................................................................................44 
7.2.4- EBITA ..................................................................................................................................................45 
7.2.4- Preço de acções Novabase no máximo do intervalo ....................................................................46 

7.3- Novabase vence Prémios de Negócios 2000 .........................................................................................47 
7.4-  Aquisições da Novabase..........................................................................................................................47 
7.5- Reorganização das áreas de Negócio da Novabase..............................................................................49 
7.6- Perspectivas futuras para a Novabase.....................................................................................................51 

Secção 8 - Conclusão..................................................................................................................................................52 
Bibliografia ..................................................................................................................................................................54 
Anexos ..........................................................................................................................................................................57 



Trabalho realizado por António Constantino Lopes Martins, disciplina Informação 
Empresarial do Mestrado em Gestão de Informação da Faculdade de Engenharia da 
Universidade do Porto  

4 

Parte 1- –  Elaboração de uma "táctica" de pesquisa  e apresentação de Recursos de 

Informação 

Nesta secção enumeram-se  e descrevem-se brevemente os recursos de informação 

consultados para suportar o estudo de informação empresarial que se apresenta na 

segunda parte, bem como a "táctica" de pesquisa utilizada. 

 

Elaboração de uma "táctica" de Pesquisa: 

Uma forma de definir um bom método de pesquisa é, como sendo aquele que permite 

obter aquilo que se pretende da forma mais rápida. 

No entanto, existem regras básicas que se podem seguir de modo a tornar a pesquisa 

mais eficaz, eficiente e muito mais rápida (regras básicas adquiridas na disciplina 

Produtos e Serviços de Informação do Mestrado em Gestão de Informação da 

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto). 

Para elaborar a táctica foi tomado em consideração alguns aspectos fundamentais 

como por exemplo: 

• a definição precisa do assunto a pesquisar; 

• objectivo da pesquisa; 

• a utilização e escolha das ferramentas de pesquisas apropriadas; 

• a utilização de regras de sintaxe apropriadas; 

• a elaboração das expressões para efectuar a pesquisa; 

• a análise dos resultados. 

 

Definição do assunto e do objectivo da pesquisa: 

A questão mais importante, antes mesmo de iniciar a pesquisa, é saber precisamente 

e caracterizar, o mais detalhamente possível o assunto sobre o qual se pretende fazer 

a pesquisa. Depois de saber o assunto da pesquisa é necessário saber qual o 

objectivo da mesma. 
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Assunto sobre o qual se pretende fazer a pesquisa: 

Após a analise do conteúdo ao qual se destina o trabalho pratico podemos definir 

alguns conceitos sobre o assunto ao qual se pretende fazer a pesquisa: 

Medical Information System  

Hospital Information System  

Clinical Information System  

Health Information System 

Novabase 

 

Depois desta análise devemos apresentar estes conceitos por termos a serem 

utilizados na pesquisa. 

Termos de indexação: 

Information System 

Health 

Novabase 

Hospital 

Clinical 

 

Objectivo da pesquisa 

O objectivo desta pesquisa é elaborar um relatório sobre a caracterização do sector 

Sistemas de Informação em saúde  ou/e da empresa Novabase.  

Utilização de regras de sintaxe apropriadas 

Tendo definido e caracterizado o assunto da pesquisa, o seu objectivo é conveniente, 

isto é, muito importante conhecer as regras de sintaxe mais apropriadas e métodos de 

pesquisa de cada uma das ferramentas a ser utilizadas de modo a conseguir definir 

melhor o assunto da pesquisa. 
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Existem variadíssimas regras de sintaxe que podem ser usadas, em seguida aponto 

algumas: 

• Utilização de wildcards. 

• Utilização da lógica booleana (AND,OR, etc…). 

• Utilização de filtros. 

• Construção de equações de pesquisa o mais precisas possível. 

• Linguagem natural ou controlada. 

• Coerência, um conceito é sempre representado pelo mesmo termo. 

• Thesaurus. 

• Relações categoriais e, ou semânticas de equivalência. 

• Index. 

 

Expressões de pesquisa: 

As expressões de pesquisa foram construídas com base nos termos de indexação 

indicados e com uma investigação prévia do manual das bases de dados previamente 

escolhidas. É evidente que a escolha das expressões tem alguma subjectividade, e 

sem duvida alguma que a experiência do pesquisador é muito importante para essa 

construção. Como não tenho essa experiência estou convencido que estas 

expressões poderão não serem as mais correctas. 

No entanto, não devemos esquecer que, as expressões teriam que sofreram 

algumas modificações consoante a sintaxe das ferramentas de pesquisa que 

estaria a ser usada. 

Por exemplo, se a ferramenta escolhida, para fazer a pesquisa, não fosse uma 

ferramenta para Informação Empresarial seria  feito a pesquisa com a expressão 

e depois outra com a mesma expressão mas incluído termos relacionados com 

informação empresarial.  

1 - (medical OR hospital OR clinical or health)  AND information AND system 
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A expressão surgiu dos seguintes  termos: 

medical information system  

hospital information system  

clinical information system  

health information system 

 

Os termos comuns são "information" e "system" sendo assim o resultados da pesquisa 

desta expressão é a soma da pesquisa de cada um deles, isto é, (medical AND 

information And system ) OR (hopistal AND information And system) OR (clinical AND 

information And system) OR (health AND information And system). 

Foi, também efectuado outras pesquisas com esta expressão, utilizado  o símbolo “*” 

para incluir o plural das palavras, alguns sinónimos ou palavras próximas. 

Nas bases de dados onde símbolo “*” não é utilizado é substituído pelo seu 

equivalente. 

Foi também opção especificar ou experimentar alterar o campo onde a pesquisa foi 

efectuada. 

 

2- ((medical OR hospital OR clinical or health)  NEAR information) AND ((medical OR 

hospital OR clinical or health)  NEAR system) 

A primeira expressão escolhida obriga ao resultado conter os termos "information" e 

"system" e pelo menos uns do termos “medical” ou “hospital” ou “clinical” ou "health", 

no entanto o conceito poderia não ser aquele que estávamos a procurar, sendo assim, 

o objectivo desta segunda expressão é obrigar a existência de alguma proximidade 

dos termos “medical” ou “hospital” ou “clinical” ou "health" com "information" e "system" 

utilizando o operador “NEAR” para tentar resolver o problema do conceito. 
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3- ((medical OR hospital OR clinical or health)  NEAR1 information) AND ((medical OR 

hospital OR clinical or health)  NEAR1 system) 

Esta expressão é o melhoramente da anterior obrigando a que os termos "information" 

e "system" estejam próximos de no máximo de uma posição com pelo menos um dos 

outros quatro termos. 

 

10- novabase 

pesquisa simples pelo termo novabase. 

 

Combinação da experessões anteriores: 

Foram novamente efectuadas pesquisas com combinação de todas as expressões 

anteriores utilizando operadores AND e OR. 

 

18- Utilização do Thesarus 

Sempre que possível, caso existisse,  tentei a utilização do Thesarus com os termos 

escolhidos a pesquisar 

 

Devido a falta de tempo e problemas logístico não me foi possível fazer outras 

combinações das expressões ou outras pesquisas. 

 

Enumeração de todos os recursos de informação recorrida para a elaboração do 

trabalho 

Nesta parte do trabalho foi de extrema importância saber que recursos de informação 

deveria recorrer para efectuar a pesquisa. Também neste capítulo indicarei, ou 

chamarei a atenção a alguns resultados encontrados. 
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Utilização e escolha das ferramentas de pesquisas apropriadas 

A escolha das ferramentas dependerá do assunto e do objectivo da pesquisa.  

Nesta parte do meu trabalho tentei fazer uma lista sobre que recursos que deveria 

aceder para elaborar a minhas pesquisa: 

• Websites 

• Publicações periódicas da área da gestão 

• Revistas/Jornais da área da informação empresarial ou na área da Informática 

Médica 

• Relatórios anuais e outro material produzido pela empresa ou por entidades 

coordenadoras ou associativas do sector 

• Publicidade 

• Bases de dados comerciais, cientificas etc. 

• Contactos pessoais com elementos da empresa Novabase 

• Jornais 

• Ofertas de  Emprego 

• Revistais/Jornais cientificas 

• Conferências, workshops e congressos  

• Informações cientificas ou técnicas 

• Consultadoria 

 

De seguida passo a enumerar as ferramentas que foram usadas por cada recurso, 

visto que não foi possível em tempo útil efectuar todas as consultas por mim 

pretendido. 

 

Contacto com a empresa Novabase 

Efectuei contactos com elementos da Novabase no sentido de marcar uma entrevista 

com as ou a pessoa mais adequada para efectuar este meu trabalho. Esta minha 
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tentativa foi infrutuosa pois não foi possível agendar uma reunião em tempo útil 

prevista para a entrega deste trabalho. 

No entanto efectuei contactos informais, que confirmaram algumas informações por 

mim adquiridas, com elementos da Novabase que estão a participar num projecto de 

investigação com o serviço onde trabalho. O Projecto de investigação têm por nome 

Intercare (http://intercare.med.up.pt) . 

 

Bibliotecas 

Também foram consultadas bibliotecas, em particular a da Faculdade de Medicina da 

Universidade do Porto e a do Serviço de Bioestatística e In formática Medica da 

Faculdade de Medicina da Universidade do Porto onde foram encontrados 

informações cientificas sobre o sector de Sistemas de Informação em Saúde. 

Também, foi consultado a biblioteca da Faculdade de Engenharia da Universidade do 

Porto e a da Faculdade de Economia da Universidade do Porto.  

Queria chamar a atenção de como seria de extrema utilidade existir uma integração 

entre todas as bibliotecas da Universidade do Porto, com acesso via Web, onde 

pudesse efectuar uma pesquisa em todas elas. 

 

Tendo em conta, que a o serviço onde trabalho está relacionada com Informática 

Medica, obtive imensas informações apresentadas na segunda parte deste trabalho e 

na bibliografia: 

 

Nota: Também me dirigi a livrarias como a Fnac, PortoEditora, etc. para pesquisar 

referências bibliográficas e edições periódicas relacionadas com o Sector de Sistema 

de Informação na Saúde e a empresa Novabase.  
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Recursos com acesso via Internet 

Através da Internet, elaborei imensas pesquisas, de seguida irei enumerar os mais 

importantes recursos com acesso via internet onde foram efectuados a pesquisa que 

permitiram efectuar a segunda parte do trabalho. 

 

Novabase  (http://www.novabase.pt): 

Site official da Novabase. 

 

Organising Medical Networked Information - OMNI (http://omni.ac.uk/): 

Site que disponibiliza uma vasta colecção de links em áreas como a medicina e a 

biomedicina, entre outros tópicos relacionados.  

   

Medscape (http://www.medscape.com/): 

Portal Norte-Americano, comercial, destinado a profissionais de saúde, oferece uma 

série de opções tais como a pesquisa de várias bases de dados (Medline, Drugsline, 

base de dados de imagens), noticias no âmbito da medicina (com notificação por E-

mail), artigos de revisão, full-text, sobre vários temas, cursos de CME (continuous 

medical education) certificados, promoções especiais para os membros (inscrição é 

gratuita) como por exemplo o acesso gratuito ao Harrisson´s On-Line 

www.harrisonsonline.com durante as próximas semanas e 10% de desconto na 

inscrição no Harrisson’s On-Line, venda de livros médicos, acesso a vários jornais 

online pertencentes à Medscape, oportunidades de emprego e grupos de discussão.  

 

Medical Matrix (http://www.medmatrix.org/):  

Trata-se de um conjunto de directórios de informação médica, que permite pesquisa  

por palavras chave, com sites classificados, comentados e sujeitos a peer-review.  
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Health On the Net (http://www.hon.ch/):  

Motor de pesquisa, na área da medicina, de boa qualidade e desenvolvido no 

University Hospital of Geneva, a sua principal vantagem são os seus excelentes 

directórios. Possui dois métodos principais de pesquisa: um motor de pesquisa através 

de texto livre (MedHunt) e um conjunto de directórios (HONselect). Os seus directórios 

dão acesso a uma listagem dos sites mais relevantes dum determinado tema e, ao 

mesmo tempo, uma pesquisa na MEDLINE sobre o mesmo tema e que pode ser 

refinada de vários modos.  

 

National Library of Medicine  – NLM (http://www.nlm.nih.gov/):  

A NLM disponibiliza através do seu site o acesso a uma série de recursos médicos, tal 

como o acesso gratuito às  bases de dados da NLM (MedLine, CancerNet, AIDSline, 

etc.) e serviços de informação médica nas áreas de história da medicina, toxicologia, 

etc.; serviços de pesquisa de informação e serviços de disponibilização de informação, 

ligação a uma série de projectos de pesquisa patrocinados pela NLM em informática 

médica (telemedicina, Visible Human Project, bioquimica computacional, etc.); tem 

ainda um serviço de notícias, exposições online.  

 

HARRISON'S ONLINE (http://www.harrisonsonline.com/): 

Este site disponibiliza uma versão electrónica do Harrison’s  Principles of Internal 

Medicine, assim como uma série de links a recursos médicos de grande qualidade na 

Internet. É um site pago que normalmente só se pode aceder após inscrição e 

pagamento de uma taxa de subscrição. (ver Medscape para ver como aceder sem 

pagar).  

 

Doctor's Guide to the Internet (http://www.pslgroup.com/docguide.htm ): 
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Trata-se de um site comercial, que disponibiliza links a vários recursos médicos na 

Internet, incluindo dados sobre conferências e congressos e cursos de actualização. 

Também tem um serviço de noticias em medicina. Disponibiliza ainda informação 

própria para pacientes.  

 

Associação Portuguesa de Informática Medica - APIM (http://apim.med.up.pt): 

Site da Associação Portuguesa de Informática com links importantes para outros sites. 

 

Serviço de Bioestatística e Informática Médica da Faculdade de Medicina da 

Universidade do Porto - SBIM (http://sbim.med.up.pt): 

O Serviço de Bioestatística e Informática Médica (SBIM) foi criado a 11 de Julho de 

1996. Actualmente, as suas actividades englobam:  

• a participação no ensino pré e pós graduado da Faculdade de Medicina da 

Universidade do Porto (FMUP) e de outras instituições, de ensino superior ou de 

prestação de cuidados de Saúde;  

• desenvolvimento de projectos de investigação próprios bem como a colaboração, 

como consultores nas áreas da bioestatística, informática médica e da metodologia de 

investigação em ciências da saúde, na investigação clínica e de saúde pública de 

serviços ou departamentos da FMUP e e outras instituições, de ensino ou de 

prestação de cuidados de saúde;  

• a gestão da Rede Informática da Faculdade (FMUPnet) com acesso à Rede da 

Comunidade Científica Nacional. 

 

British Medical Journal (http://www.bmj.com): 

Artigos científicos relacionados com Medicina 
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Healthcare Information Technology Yellow Pages (http://www.health-infosys-

dir.com/yp_hc.htm): 

Listagens de Sistemas de Informação na Saúde 

 

Galaxy (http://www.galaxy.com/): 

Directório de pesquisa relacionado com medicina 

 
Medical Conference (http://www.medicalconferences.com/searchF.html): 
Site que permite a pesquisa de conferências ligadas a Medicina. 
 
 

Outros sites relevantes: 

Na maior parte destes "outros sites" não encontrei informação particular sobre o 

"sector" Sistemas de Informação na Saúde nem sobre a Novabase . No entanto, 

penso que  são sites a constar no meu trabalho visto que foram consultados. 

 

Motor de pesquisa Google (http://www.google.com) 

 

Negócios .pt (www.negocios.pt) 

 

Comissão Nacional de Protecção de dados  (http://www.cnpd.pt). 

 

Ministério da Saúde (http://www.min-saude.pt/): 

Fundação para a Ciência e a Tecnologia (http://www.fct.pt). 

 

Ministério para Ciência e Tecnologia (http://www.mct.pt): 

 

SERPEMTE (http://serpemte.med.up.pt): 
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O Serviço de Bioestatística e Informática Médica da Faculdade de Medicina do Porto 

desenvolveu um projecto, denominado SERPEMTE (Sistema Expert de Recolha e 

Produção de Endereços Médicos Testados e Escolhidos). Nota: Este projecto foi 

desenvolvido por mim e ajudou na realização deste trabalho na pesquisa de 

informação. 

 

Associação Industrial Portuguesa - AIP (http://www.aip.pt): 

Fundada em 1837 a Associação Industrial Portuguesa tem como finalidade promover o 

desenvolvimento das actividades económicas portuguesas e, em especial, dos seus 

associados nos domínios técnico, económico, comercial, associativo e cultural. Tem 

disponível um inquérito sobre a actividade empresarial em Portugal. 

 

Instituto Nacional de Estatística Portugal - INE (http://www.ine.pt): 

Site oficial de estatísticas em geral. 

 

Associação Empresarial de Portugal - AEP (http://www.aeportugal.pt): 

A AEP  é uma associação, de âmbito nacional, com sede no Porto e fundada em 1849, 

mas cujos primeiros estatutos datam de 1838. O seus serviços, em prol do 

desenvolvimento, são reconhecidos nacional e internacionalmente. Contem 

informações sobre outros sectores, bem como informação empresarial em geral. 

 

Diário República (http://www.dr.icnm.pt): 

Este site permite consultas por termos de indexação.  

 

Ministério das Finanças (http://www.min-financas.pt): 

Este site fornece um conjunto de estudos e previsões (http://www.dgep.pt/) sobre a 

economia portuguesa, bem como links a outros sites internacionais como a OCDE. 
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Ministério da Economia (http://www.min-economia.pt): 

Embora o site não fornece um sistema de pesquisa, disponibiliza informações 

estatísticas sobre a economia portuguesa. 

  

Instituto de Apoio a Pequenas e Médias Empresas - IAPMEI (http://www.iapmei.pt): 

 

Base de Dados consultadas: 

 

The Database for Physics, Electronics and Computing - INSPEC (consultada a 

partir do site da biblioteca da FEUP): 

A INSPEC, produzida e mantida pela Institution of Electrical Engineers (IEE), 

“corresponde a três publicações impressas dos Science Abstracts:  

• Physics Abstracts  

• Electrical and Electronic Abstracts  

• Computer and Control Abstracts  

 

Esta base de dados conta com mais de 5 milhões de registos, aos quais são 

acrescentados anualmente mais 300.000, cobre as áreas da física, engenharia 

electrotécnica, electrónica, comunicações, informática, automação e controlo e 

tecnologia de informação. Esta base de dados é uma das mais conceituadas nestas 

áreas, devido sobretudo à qualidade da indexação, já que utiliza vocabulário 

controlado a partir do Inspec Thesaurus. Um esquema de classificação unificado é 

usado para todos os registos, a partir de 1969.” Informação copiada do site 

http://biblioteca.fe.up.pt  

 

 



Trabalho realizado por António Constantino Lopes Martins, disciplina Informação 
Empresarial do Mestrado em Gestão de Informação da Faculdade de Engenharia da 
Universidade do Porto  

17 

CURRENT CONTENTS (consultada a partir do site da biblioteca da FEUP): 

A base de dados Current Contents "é a versão electrónica da publicação impressa 

com o mesmo nome, editada pelo ISI (Institute for Scientific Information).  

A Current Contents é actualizada semanalmente, reproduzindo a table of contents e 

indexando os artigos de mais de 7.000 publicações periódicas em sete grandes áreas 

científicas:  

• Agriculture, Biology and Environmental Sciences  

• Arts and Humanities  

• Clinical Medicine  

• Engineering, Computing and Technology  

• Life Sciences  

• Physical, Chemical and Earth Sciences  

• Social and Behavioral Sciences  

 

Para além de publicações periódicas, são também indexados capítulos de livros e 

relatórios de encontros e de conferências. “ Informação copiada do site 

http://biblioteca.fe.up.pt 

 

Information Science Abstracts - ISA (consultada a partir do site da biblioteca da 

FEUP): 

A ISA  “corresponde à publicação impressa com o mesmo nome, publicada pela 

Information Today, Inc., e contém referências e resumos nos campos das ciências de 

informação e da documentação e disciplinas relacionadas. Mais de 300 publicações 

periódicas são indexadas, além de livros, relatórios de investigação, actas de 

conferências e patentes. Cada registo inclui a citação bibliográfica e o abstract, bem 

como descritores (assuntos estabelecidos a partir de um vocabulário controlado).” 

Informação copiada do site http://biblioteca.fe.up.pt 
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Library and Information Science Abstracts - LISA (consultada a partir do site da 

biblioteca da FEUP): 

A LISA  “corresponde ao produto em papel com o mesmo nome, produzido pela 

Bowker-Saur.  

Esta base de dados cobre as áreas de biblioteconomia e ciências de informação, mas 

inclui também áreas relacionadas, como a edição, e aplicações específicas de 

tecnologia de informação em campos como a medicina e a agricultura.  

As suas fontes de informação incluem mais de 550 publicações periódicas, além de 

boletins, materiais de associações internacionais, actas de conferências, livros, teses e 

dissertações, relatórios técnicos e projectos de investigação.  

A LISA inclui um Thesaurus que permite efectuar pesquisas a partir de um vocabulário 

controlado.” Informação copiada do site http://biblioteca.fe.up.pt 

 

Dialog (http://www.dialog.com): 

A Dialog é a maior fornecedor de serviços de informação online. Tem cerca de 12 

Terabytes de informação, ou mais de 6 milhões de páginas e coloca à disposição dos 

utilizadores cerca de 450 bases de dados. Abrange cerca de 120 países. Tem 

informação de natureza de gestão, ciência, médica, engenharia, financeira, jurídica, 

patentes e outras. 

Este serviço não é gratuito. Contudo o serviço prestado compensa o custo associado. 

Utilizei os bluesheets (http://library.dialog.com/bluesheets/)  da DIALOG - 

http://www.dialog.com/  para seleccionar possíveis bases de dados para efectuar a 

pesquisa e para saber como pesquisar em cada uma delas. 

No entanto, foram excluídas bases de dados já utilizadas. 

Os bluesheets têm opções de pesquisa, utilizei as seguintes opções para encontrar as 

base de dados onde pesquisar: 
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• Subject. 

• OneSearch Options/Groups. 

• Search Index Options. 

 

Assim, comecei por pesquisar informação através da DialogWeb (serviço de 

navegação pela Web), na categoria de gestão (business).  

Depois pesquisei nas bases de dados seleccionados através dos bluesheets e por fim 

um tentativa de pesquisar em todas as bases de dados para ver quais me retornavam 

informação pretendida. 

 

Algumas bases dados seleccionadas na Dialog 

• Kompass 

• Profound: Profound é uma das bases de dados da DIALOG, dedicada à 

informação de gestão. 

 

D&B European Financial Records 

É uma base de dados europeia com ligações a vários países com informação 

comercial, financeira e de marketing. 

 

Bases de dados bibliográficas em Medicina  

Uma base de dados bibliográficas é uma forma de compilar e organizar fontes 

bibliográficas que podem ser artigos de jornais ou revistas, livros, monografias, ou 

qualquer outro formato. O seu primeiro objectivo será o de tornar mais fácil e rápido 

encontrar bibliografia sobre um determinado assunto.  

 

A National Library of Medicine (NLM): 
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A National Library of Medicine (NLM) americana é a instituição que mais se tem 

dedicado à produção e optimização de bases de dados em medicina. A prova disto é o 

esforço que esta instituição tem desenvolvido, desde a década de 60, quando foi 

criado o MEDLARS – MEDical Literature Analisys and Retrieval System – um sistema 

pioneiro no uso de bases de dados computadorizadas para a pesquisa e conservação 

de informação médica; bem como a enorme lista de bases de dados disponibilizadas 

por esta instituição.  

 

Medline  

A Medline é, sem sombra de dúvidas, a base de dados bibliográfica mais utilizada na 

área médica. Ela é a principal base de dados bibliográfica da NLM, cobrindo as áreas 

da medicina, enfermagem, medicina dentária, medicina veterinária, e disciplinas 

biomédicas básicas , desde 1966. Esta contém citações de, aproximadamente, 3900 

jornais e revistas publicados em todo o Mundo. O processo de selecção destes jornais 

e revistas segue as regras estabelecidas pela NLM. 

Por mês, são adicionadas cerca de 33 000 novas citações nesta base de dados, 

perfazendo um total de 350 a 400 mil novas citações anuais.  

 

Como aceder à Medline? 

Pode-se aceder à Medline através de CD-ROM ou via Internet. Existem pelo menos 7 

versões em CD-ROM desta base de dados, das quais as mais conhecidas são a da 

Ovid e a da Silverplater. Mais recentemente, surgiram vários serviços que 

disponibilizam esta base de dados via Internet, estando-se a tornar estes cada vez 

mais populares. As várias versões da Medline diferem na sua apresentação e métodos 

de pesquisa, mas todos eles se baseiam numa única base de dados. Estes são alguns 

dos locais da Internet que disponibilizam a Medline:  

• PubMed http://www3.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/ 
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• Internet Grateful Med http://igm.nlm.nih.gov/ 

• PaperChase http://www.paperchase.com/  

 

Neste momento os dois melhores serviços de Medline disponíveis através da Internet 

são a PubMed e o Internet Grateful Med, o primeiro pela sua facilidade e rapidez de 

pesquisa, e o segundo, embora sendo um pouco mais complexo, por permitir uma 

pesquisa mais alargada, nomeadamente a várias outras bases de dados da Medlars.    

   

Mas, não esquecer que é sempre essencial o estudo da secção de ajuda de qualquer 

base de dados. 

Para efectuar a minha pesquisa utilizei o "Medical Subject Headings" (MeSH ). 

Os "Medical Subject Headings" (MeSH) são o vocabulário básico, ou seja, uma 

espécie de dicionário, com cerca de 17 000 termos, que é utilizado para indexar ou 

classificar as citações encontradas na Medline. A cada artigo indexado na Medline são 

atribuídos vários termos MeSH que descrevem o assunto que este trata. 

Uma vez que, cada tópico tem um único termo correspondente no MeSH, e esse 

termo é, pelo menos teoricamente, aplicado a todos os documentos sobre esse tópico, 

utilizar os termos MeSH para pesquisar a Medline resultará, em princípio, numa 

pesquisa mais eficiente.  

 

Torna-se assim extremamente importante conhecer as bases teóricas e utilizar 

correctamente os termos MeSH quando se pesquisa a Medline. 

 

Revistas e Jornais 

Em geral, estes sites apresentam artigos de opinião, de novidades (news) e rumores 

de mercado. São importantes, na medida em que alertam, para o que está a 

acontecer, embora é necessário confirmar cuidadosamente as informações lançadas. 
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AJN (American Journal of Nursing)  

BJME (British Journal of Medical Economics)  

BMC (International Journal of Bio-Medical Computing)  

BME (Annals of BioMedical Engineering)  

CBM ((Computers in Biology and Medicine) 

CBR (Computers and Biomedical Research)  

EHTO (European Health Telematics Observatory)  

GCPJ (Good Clinical Practice Journal)  

HL7 (International HL7 Newsletter) and (private Finnish members' News)  

HMID (Health and Medical Informatics Digest)  

JAMA (Journal of American Medical Association)  

JAMIA (Journal of the American Medical Informatics Association)  

JDI (J. of Digital Imaging by Society for Comp. Appl. in Radiology)  

JIPC (Journal of Informatics in Primary Care)  

IOS Press Medical Science and Technology  

MDC (M.D. Computing)  

MCToday (Medical Computing Today)  

MDM (Medical Decision Making)  

Medicine On-line  

NEJM (New England Journal of Medicine)  

VMW (Virtual Medical World : Monthly Magazine) 

W3C-News The World Wide Web Consortium Newsletter 

 

Nota: também foi consultado o Expresso, o Público e o Diário de Notícias 
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Análise dos resultados e conclusão da parte 1 

Analisando os resultados, sem dúvida alguma que, é de grande importância 

especificar  ou não o campo onde é efectuada a pesquisa. Por exemplo a pesquisa 

efectuada somente num determinado campo obtêm registos em menor número. 

Também nota se uma grande diferença em número de registos obtidos quando a 

expressão é mais especifica, podendo algumas vezes levar a exclusão de algumas 

informações importantes. 

A proximidade dos termos pesquisados é muito importante Como pude ver  pelos 

resultados obtidos. 

Em conclusão, quero chamar a atenção para a importância de conhecer as 

ferramentas de pesquisa utilizadas e de conhecer e utilizar bem as regras de sintaxe, 

pois é essa a maneira mais simples e rápida de tornar as suas pesquisas eficazes e 

eficientes. 
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Parte 2- Caracterização do sector de "Sistemas de Informação na Saúde" e  da 

empresa Novabase. 

 

Toda a informação para a realização desta segunda parte foi recolhida na pesquisa 

usando as ferramentas enumeradas na parte 1 deste trabalho. 

 

Sumário Executivo 

• Objectivos da segunda parte deste trabalho é a caracterização do sector "Sistemas 

de Informação na Saúde"  e da empresa Novabase saúde (Secção 1). 

• É feita uma definição de Informática Médica e a apresentação da  necessidade de 

formar especialistas em Informática Médica (Secção 2). 

• É feita uma definição de Sistemas de Informação (Secção 3, 3.1). 

• È de extrema importância num relatório deste género apresentar  implementações 

de projectos de Sistemas de Saúde em Portugal  para poder tirar conclusões sobre 

o sector em estudo (Secção 4). 

• Também é de extrema importância conhecer entidades internacionais relacionadas 

com Sistemas de Informação na Saúde para poder ter uma ideia do estado deste 

sector em Portugal (Secção 5). 

• Apresentação da Legislação Portuguesa relacionada com Sistemas de Informação 

na saúde (Secção 6) 

• Caracterização da Empresa Novabase SGPS visto não ter encontrado informação 

especifica sobre Novabase saúde (Secção 7). 

• Apresentação da Novabase saúde e suas actividades (Secção 7, 7.1). 

• Apresentação do Relatório de contas da Novabse SGPS que permite tirar 

conclusões sobre o estado da empresa (Secção 7, 7.2). 

• E feito uma perspectivas futuras para a Novabase, permitindo tirar possíveis 

conclusões sobre se a empresa irá crescer ou não  (Secção 7, 7.6). 



Trabalho realizado por António Constantino Lopes Martins, disciplina Informação 
Empresarial do Mestrado em Gestão de Informação da Faculdade de Engenharia da 
Universidade do Porto  

25 

• É demonstrado a importância deste relatório para o serviço de Bioestatística e 

Informática Medica da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (Secção 

8). 

 

Secção 1 - Introdução 

A convergência das tecnologias e dos mercados da sociedade da informação está a 

conduzir a novos produtos e serviços que transformam cada vez mais as nossas 

vidas. Integrado na disciplina de Informação Empresarial do Mestrado em Gestão de 

Informação, irei tentar apresentar um trabalho com o objectivo de fazer uma breve 

caracterização do "sector" de Sistemas de Informação em Portugal no que diz respeito 

a saúde. Também tentarei, na medida do possível, abordar alguns pontos 

problemáticos deste sector, bem como, apresentar algumas considerações e aquilo 

que penso que esta recente área "de investigação" poderá trazer a nossa sociedade. 

Umas das  razões que me levou a propor este sector foi por actualmente leccionar na 

Faculdade de Medicina da Universidade do Porto a disciplina de Introdução a Medicina 

que tem como um dos objectivos ensinar Informática Médica e também, pelo facto de 

ser a minha área de investigação. 

Na segunda parte tentarei fazer a caracterização da Empresa Novabase SGPS, 

focando, se assim o conseguir, a Novabase Saúde. 

 

Secção 2 - Algumas considerações sobre Informática Médica 

Penso que é necessário antes de abordar o tema deste meu trabalho fazer uma 

pequena abordagem a Informática Médica e mais propriamente Sistemas de 

Informação na Saúde. 

Irei começar por apresentar a definição de  Informática Médica que penso que é a 

mais correcta: 
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"Medical informatics is a developing body of knowledge and a set of techniques 

concerning the organizational management of information in support of medical 

research, education, and patient care.... Medical informatics combines medical science 

with several technologies and disciplines in the information and computer sciences and 

provides methodologies by which these can contribute to better use of the medical 

knowledge base and ultimately to better medical care." (1) 

O  objectivo da Informática Médica é, essencialmente, a melhoria das práticas clínicas. 

No entanto, este engloba uma série de outros temas, tais como a melhor formação dos 

profissionais de saúde, sua interacção com vista a uma perspectiva mais actualizada e 

vasta, a utilização de serviços apropriados e específicos. É neste prisma que se torna 

fulcral questionar a importância e aplicabilidade da Informática Médica e dos Sistemas 

de Informação na Saúde. 

 

2.1 Necessidade de formar especialistas em Informática Médica e Sistemas de 

Informação em Saúde 

Como o exercício da Medicina pressupõe uma combinação de saberes, não apenas 

do âmbito médico do diagnóstico e terapêutica (estudados nas disciplinas básicas de 

uma licenciatura em Medicina – relativas ao conhecimento da anatomia e fisiologia e 

patologia do corpo humano e clínicas – relativas à semiologia das doenças e à 

prestação de cuidados de saúde) mas também de saberes, provenientes originalmente 

de outras áreas científicas mas aplicados entretanto aos problemas de Saúde, tais 

como a Bioestatística, a Informática Médica, a Economia da Saúde ou a Bioética, 

acredito que, com a Informática Médica e com os Sistemas de Informação adequados 

os futuros médicos, os profissionais de saúde encontrarão menos dificuldades em 

aprender (fundamental para a sua formação básica, especializada e contínua): a 

investigar (importante para o avanço da  Medicina),  a avaliar (essencial para a 

auditoria médica e melhoria continuada da qualidade da prestação de cuidados),  a 
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partilhar (base para divulgação de informação e comunicação entre profissionais de 

saúde),  a decidir (problemática constante na contextualização  individual e social do 

acto médico) e, finalmente, em  a humanizar-se (condição primeira na relação médico 

- doente e inter-profissional). 

Penso que assim, torna-se evidente a importância da Informática Médica e os 

Sistemas de Informação se revestem para a Medicina e da necessidade da formação 

de especialistas em Informática Médica e mais especificamente em Sistemas de 

Informação na Saúde bem como, a necessidade de uma grande aposta de Portugal na 

investigação nesta área. 

 

Secção 3- Sistemas de Informação na Saúde 

3.1- Definição de sistema de informação 

Em 1992 Alter definiu Sistema de Informação (SI)  como um conjunto de dados, 

procedimentos e pessoas articuladas entre si por Tecnologias de Informação, tendo 

em vista ajudar a realizar os objectivos de uma organização (2). 

 

Na prática um SI é um ciclo composto por três etapas, nomeadamente input, 

processamento e output. O input corresponde aos dados em bruto que são recolhidos 

quer no ambiente interno, quer no ambiente externo à organização. Através do 

processamento estes dados são transformados em informação apropriada, útil e 

inteligível. Por último, o output representa a transferência da informação processada 

para todas as pessoas que a vão usar. 

 

Um sistema de informação pode ser visto como um conjunto de componentes inter-

relacionados trabalhando em conjunto para recolher, armazenar, processar, 

disponibilizar, e distribuir dados, com o objectivo de facilitar todo o processo de 
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planeamento, controlo, coordenação, decisão e análise, numa dada organização (num 

hospital ou num centro de saúde, por exemplo). 

 

Um sistema de informação pode conter informação relacionada com pessoas, lugares 

e outros elementos que envolvem todo o ambiente de uma organização. Basicamente 

transforma a informação através de um ciclo composto por três etapas: input, 

processamento e output. 

O input não é mais do que os dados em bruto que são recolhidos quer no ambiente 

interno, quer no ambiente externo à organização. 

Através do processamento estes dados em bruto são transformados numa informação 

mais apropriada, mais útil, mais inteligível. Por último, o output representa a 

transferência da informação processada para todas as pessoas ou actividades que a 

vão usar. O ciclo completa-se com o feedback que existe entre o output e o input para 

avaliação e possível correcção ou refinamento do input, ou seja, se, por exemplo, os 

resultados obtidos não forem os mais desejados pode-se alterar a forma como os 

dados são recolhidos. 

 

Os sistemas de informação não são nada de novo, já existem há imenso tempo. As 

técnicas que os implementam, ou seja, a tecnologia de informação associada, é que 

tem variado ao longo do tempo. Actualmente temos, por exemplo, suportes em meios 

magnéticos, utilização de bases de dados e comunicação usando redes de 

computadores, enquanto que antes tínhamos suporte em papel, comunicação por 

correio e processamento manual. 

 

Na área da saúde podemos encontrar diferentes designações para os sistemas de 

informação, nomeadamente: 

• Medical Information System  
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• Hospital Information System  

• Clinical Information System  

• Health Information System  

 

Quando se fala em sistemas de informação na área da saúde fala-se também, e 

naturalmente, no registo electrónico do doente. A sua implementação é fundamental 

para que o sistema de informação seja efectivo.  

 

Nos sistemas de informação actuais este tipo de registo tende a ser substituído pelo 

registo electrónico do doente (EPR - Electronic Patient Record) com o objectivo 

principal de melhorar os cuidados de saúde.  

 

Definição de registo electrónico do doente: 

"Electronic medical record: A general term describing computer-based patient record 

systems. It is sometimes extended to include other functions like order entry for 

medications and tests, amongst other common functions." (3). 

 

3.2- Alguns dos benefícios associados à implementação do registo electrónico do 

doente são:  

Melhores cuidados prestados ao doente - comunicação mais rápida entre os 

profissionais de saúde; disponibilização imediata de resultados; informação organizada 

para facilitar o apoio à decisão; menos informação perdida; etc.  

Melhor eficiência - a transmissão instantânea de informação entre médicos; os dados 

permanentes só precisam de ser recolhidos uma vez; menos tempo gasto na procura 

de dados perdidos; menos tempo perdido na revisão de registos; menor necessidade 

de comunicações telefónicas (por exemplo para saber se um determinado exame está 
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pronto); possibilidade de integração da agenda para as visitas aos doentes; fim da 

necessidade de transportar registos de um lado para o outro; etc.  

Apoio à decisão - impede a duplicação de dados que já estejam disponíveis; guias 

para selecção de terapias equivalentes mas mais baratas; redução das intoxicações 

medicamentosas; etc.  

Satisfação do doente - melhor coordenação na marcação de consultas / internamentos 

do doente; eliminação da recolha de dados redundantes; etc.  

Reutilização dos dados - os dados médicos são mais completos, correctos, actuais, 

coerentes, legíveis; etc.  

Redução dos custos com os registos em papel - menores custos de armazenamento; 

etc.  

 

Na saúde, os dados são o centro de todas as tomadas de decisão. Os dados devem 

portanto ser de confiança, completos e bem estruturados. O uso dos computadores 

pode ser fundamental para que estas condições sejam satisfeitas, bem como a 

implementação de Sistemas de Informação.  

 

Secção 4 - Sistemas de Informação na Saúde em Portugal 

Em Portugal, os Sistemas de Informação na Saúde ainda é um sector muito recente, e 

muito pouco desenvolvido quanto a parte empresarial. Mas por outro lado a nível de 

Investigação já começamos a ter um grande número de projectos com resultados 

bastantes positivos. 

A maior parte dos sistemas de informação implementados em intuições de saúde são 

sistemas isolados. No entanto existem iniciativas a nível nacional, neste sector, que 

irei tentar referenciar não esquecendo que a maior parte são ainda projectos de 

investigação. Identificando também quais as instituições e ou empresas responsáveis 

por essas incitativas. 
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4.1- Cartão de identificação do utente 

O  Ministério da Saúde lançou um projecto intitulado ”Cartão de identificação do Utente  

do Serviço Nacional de Saúde”, cujo objectivo principal é da identificação, a nível 

nacional, do utente do Serviço Nacional de Saúde (SNS), através de um número 

único. Este cartão também permitira a gestão dos doentes nos serviços prestadores 

de cuidados de saúde.  Sem dúvida alguma que ele irá trazer qualidade na prestação 

de serviços aos utentes, mas mais ainda aos profissionais de saúde, visto que os 

dados por ele transportados irão facilitar a transmissão de informações imprescindíveis 

para um melhor atendimento e diminuindo gastos no SNS e aumentando a velocidade 

de recepção aos utentes. 

Este sistema permite um acesso mais simples e rápido a: 

• Centros de Saúde. 

• Consultas e Urgências Hospitalares. 

• Farmácias. 

• Laboratórios.  

 

Evitará ao Utente os repetitivos procedimentos burocráticos - tais com a identificação e 

permitirá a marcação de consultas hospitalares, a partir do Centro de Saúde.  

De seguida, não irei referenciar quais são os dados por ele guardados actualmente 

mas sim, apontar para a possível evolução deste projecto que aliás já esta prevista. 

Ele deverá permitir guardar dados de natureza clínica que, sem dúvida alguma 

permitirá aos profissionais de saúde uma maior eficácia no tratamento a possíveis 

doentes, eliminando assim um grande perda de informação que aconteça actualmente, 

bem como permitindo, assim aos utentes transportar o seu histórico clínico, o que é 

algo fundamental.  
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4.2- Rede Electrónica de Interligação de Organismos Públicos (RIS) 

É´ objectivo da RIS assegurar a interligação das instituições de Saúde com qualidade. 

A Rede de Informação da Saúde (RIS) surgiu com a crescente necessidade de troca 

de informação entre as diversas Instituições de Saúde e tem como objectivo assegurar 

a interligação com qualidade, fiabilidade, eficiência e segurança das Instituições de 

Saúde que o pretendam. Com este tipo de rede alargada, que interligará de forma 

gradual, todas as Instituições do Ministério da Saúde, é possível:  

• Trocar directamente informação clínica e administrativa entre instituições. 

• Permitir a consulta a bases de dados centrais por parte das instituições, bem 

como pelo próprio cidadão. 

• Dar suporte /manutenção remota às aplicações e redes informáticas das 

instituições, pelas equipas de técnicos do Instituto de Gestão Informática e 

Financeira da Saúde (IGIF).  

 

Assim, reduzindo substancialmente os processos burocráticos e facilitando o acesso 

rápido à informação, obtém-se uma melhoria significativa da qualidade do serviço 

prestado aos utentes dos Serviços de Saúde. 

Objectivos da RIS: 

A Rede de Informação de Saúde (RIS) é, por definição, uma rede privada multimédia 

do Ministério da Saúde, gerida pelo IGIF. 

Esta rede interliga as diversas redes locais existentes, que, por sua vez, interligam os 

computadores de cada instituição. 

Assim, pode caracterizar-se a RIS, como sendo a rede, das redes de computadores, 

das Instituições de Saúde. 

A RIS tem como objectivo fundamental a construção de uma estrutura tecnológica 

evolutiva, baseada em ambientes abertos e produtos standard, que garantam: 
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• Os mecanismos de segurança para o controlo de acessos e para a fiabilidade 

das comunicações. 

• A confidencialidade e privacidade dos dados. 

• Um conjunto de serviços que tragam valor acrescentado às instituições, aos 

prestadores de cuidados e aos utentes do SNS.  

 

A RIS disponibiliza um conjunto de serviços básicos que são comuns aos que a 

Internet oferece. De entre eles, destacam-se os seguintes:  

• Sessão remota. 

• Transferência de ficheiros. 

• Correio electrónico. 

• Grupos de discussão . 

• World Wide Web. 

• Integração de voz e dados na mesma infra-estrutura de rede (futuro). 

• Vídeo conferência (futuro).  

 

Outros Serviços da RIS: 

• Cartão de Utente 

• Marcação Remota de Consultas SINUS/SONHO: A marcação remota de 

consultas já é possível, e está a ser objecto de um projecto piloto em diversos 

Centros de Saúde e Hospitais. Qualquer utente do SNS pode, a partir do seu 

Centro de Saúde, marcar consultas num determinado Hospital. A integração e 

intercomunicação entre as aplicações da Gestão de Doentes nos Hospitais 

(SONHO) e o SINUS nos Centros de Saúde, permitem concretizar na prática 

este serviço. Este processo de intercomunicação entre aplicações, utiliza de 

uma forma transparente os recursos da RIS, eliminando a distância física que 

separa as instituições envolvidas. Assim, surge mais um novo serviço de 
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extrema utilidade para os utentes do SNS, facilitando o funcionamento e 

contribuindo para a diminuição de processos burocráticos. 

• Projecto SARA: A vigilância epidemiológica, constitui um elemento fundamental 

para o Serviço Nacional de Saúde. Os sistemas de vigilância implicam 

detectar, investigar e monitorizar agentes patogénicos, as doenças que 

causam e os factores que influenciam o seu aparecimento, bem como o 

impacto das medidas de Saúde Pública a serem adaptadas. Tentar agilizar e 

melhorar a eficácia do sistema, permitindo a rápida detecção de situações de 

risco efectivo ou potencial, e a tipificação das respectivas respostas, 

fortalecendo as infra-estruturas de Saúde Pública e capacitando as 

Autoridades de Saúde e outros intervenientes no processo, para actuações 

fundamentadas, prontas e apropriadas, são os principais objectivos deste 

projecto. O SARA é, portanto, um sistema de, detecção precoce de situações, 

justificando um alerta, resposta rápida e sistemática baseada em decisões 

fundamentadas. 

 

4.3- Outros projectos 

 
4.3.1- Programa Operacional Saúde - Saúde XXI (3º quadro comunitário de apoio 

2000-2006) 

A orientação geral do programa decorre da estratégia definida para o sector da Saúde 

e tem em conta as prioridades estabelecidas para a programação dos Fundos 

Estruturais no período de 2000-2006. 

• Os seus objectivos estratégicos são: 

• Obter ganhos em saúde 

• Assegurar aos cidadãos o acesso a cuidados de saúde de qualidade. 

• Saúde XXI está estruturado em 3 Eixos Prioritários que abrangem 8 medidas e 

todos eles estão directamente ou indirectamente relacionados com Sistemas 
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de Informação na Saúde (Exemplo: o Eixo Prioritário II "melhorar o acesso a 

Cuidados de Saúde de Qualidade, medida 2.2 "Sistemas de Informação e 

Comunicação"). 

  

4.3.2- Sistema de Informação do Ministério da Saúde: 

O Ministério da Saúde, dispõe na Internet de um sistema de informação alargada - 

geral e especial - sobre todas as áreas da sua responsabilidade (incluindo os horários 

das farmácias de serviço (http://www.min-saude.pt/mapa.html) e disponibiliza nas 

Lojas do Cidadão serviços nas áreas de intervenção dos Centros de Saúde, da 

Autoridade de Saúde, dos Hospitais, informações sobre as linhas de 

emergência/urgência e outras informações. 

 

4.3.3- Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento (INFARMED): 

O INFARMED, ao qual competem as acções de avaliação, regulamentação e controlo 

das actividades relacionadas com os medicamentos de uso humano e veterinário, e 

dos produtos sanitários com vista à protecção da Saúde Pública, vem garantir uma 

melhor qualidade na saúde Pública, está a desenvolver em parceria com o SBIM um 

sistemas de informação de medicamentos: Prontuário terapêutico.  

A prescrição online esta a ser desenvolvida com a pareceria do IGIF (espero que o 

meu serviço venha a ter uma grande participação nesta parte) 

 

Secção 5 - Entidades internacionais relacionadas com Sistemas de Informação 

na saúde 

 

5.1- HL7 - Health Level Seven - http://www.hl7.org/  

O HL7 é uma de várias organizações de desenvolvimento de standards acreditadas 

(Standards Developing Organizations -SDOs) a operar na área dos cuidados de 
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saúde. Estas organizações produzem standards (também denominadas 

especificações ou protocolos) para um domínio de cuidados de saúde particular como 

farmácia, aparelhos médicos,  imagem, etc. O domínio do HL7 são os dados clínicos e 

administrativos. O principal objectivo desta organização é "Criar aproximações 

flexíveis e económicas, standards, metodologias e serviços relacionados para a 

interoperabilidade entre      sistemas de informação nos cuidados de saúde". 

 

5.2- CEN - Comite Europeen de Normalisation - http://www.centc251.org/  

O âmbito do CEN é a estandardização na área da Informação na Saúde e Tecnologias 

de Comunicação (ICT). Pretende alcançar compatibilidade e interoperabilidade entre 

sistemas independentes e permitir modularidade. Estes objectivos incluem 

necessidades na estrutura da Informação da Saúde para suportar procedimentos 

clínicos e administrativos, bem como métodos técnicos para suportar 

interoperabilidade entre sistemas , e necessidades ao nível da segurança e qualidade. 

Esta entidade é análoga à ANSI (American National Standards Institute) nos E.U.A.  

5.3- IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. - 

http://www.ieee.org/  

O IEEE - - tem como principal objectivo ajudar no avanço da prosperidade global 

promovendo o processo de engenharia na criação, desenvolvimento, integração, 

partilha e aplicação de conhecimento sobre tecnologias de electricidade e de 

conhecimento. O principal trabalho desta instituição na criação de standards para 

aplicação na área da saúde tem sido desenvolvido através dos seguintes grupos. 

IEEE P1157 Medical Data Interchange (MEDIX). Este grupo foi organizado em 1987 

para criar um standard de troca de informação entre sistemas informáticos 

hospitalares.  
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IEEE P1073 Medical Information Bus (MIB). Este grupo tem como principal objectivo 

desenvolver meios de comunicação entre aparelhos de cuidados intensivos e 

computadores. 

 

5.4-  WHO - World Health Organization - http://www.who.int/  

A WHO - Organização Mundial de Saúde - é a autoridade internacional no que diz 

respeito ao trabalho desenvolvido na área da Saúde. Para além de muitas iniciativas é 

responsável pela criação do standard ICD. 

 

Secção 6- Legislação 

Na existe, pelo menos do meu conhecimento e dos resultados das pesquisas por mim 

efectuadas uma legislação especifica para os Sistemas de Informação na Saúde. No 

entanto estes sistemas de informação tem que respeitar a a lei portuguesa relacionado 

com a protecção de dados. 

Ao nível da lei portuguesa, são sete os principais direitos do Cidadão: 

• Ser informado no momento em que os seus dados são recolhidos; 

• Exigir que os seus dados sejam recolhidos de forma lícita e legal; 

• Exigir que os seus dados sejam exactos e actuais; 

• Exigir que o seu nome e endereço sejam eliminados dos ficheiros de 

endereços pela mala directa; 

• Impedir que os seus dados pessoais sejam utilizados para finalidade 

incompatível com aquela que determinou a recolha; 

• Ser informado sobre a existência de tratamento de dados a seu respeito, bem 

como sobre a identidade e endereço do responsável; 

• Ter conhecimento e acesso às informações sobre si registadas. 
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O primeiro passo para preservar a segurança dos dados remete-nos ao momento da 

sua recolha. Conhecendo os direitos que a lei lhe atribui, o cidadão deixa de correr o 

risco de não saber que os seus dados estão acessíveis a um círculo mais ou menos 

restrito de pessoas; ou, no caso de não ser informado, pode mover posteriormente 

processos legais para impedir que o mesmo volte a suceder. Ainda nesta altura, de 

acordo com o 2º direito mencionado, deve exigir a conformidade da recolha com os 

princípios legais vigentes.  

Convém não esquecer que a segurança dos dados não se relaciona unicamente com 

a sua confidencialidade, mas também com a integridade e disponibilidade. 

Quanto à integridade, pode ser preservada pelo cidadão na medida em que este pode 

exigir a exactidão e actualidade dos dados; assim como conhecer a identidade do 

responsável pelo tratamento dos mesmos. 

Com base nos exemplos acabados de citar, é possível concluir que uma melhor 

informação dos utentes sobre a legislação em vigor e, especialmente, sobre os seus 

próprios direitos, seria o primeiro passo a dar para assegurar a confidencialidade, 

integridade e disponibilidade dos dados clínicos. 

Actualmente, a informação relativa a dados de saúde é comunicada à pessoa, por 

intermédio do médico por ela designado. Penso  que esta realidade tem que de deixar 

de existir. 

Em Portugal existe a Comissão Nacional de Protecção de Dados (CNPD) “que é uma 

entidade administrativa independente com poderes de autoridade, que funciona junto 

da Assembleia da República. Tem como atribuição genérica controlar e fiscalizar o 

processamento de dados pessoais, em rigoroso respeito pelos direitos do homem e 

pelas liberdades e garantias consagradas na Constituição e na lei.  

A CNPD coopera com as autoridades de controlo de protecção de dados de outros 

Estados, nomeadamente na defesa e no exercício dos direitos de pessoas residentes 

no estrangeiro."  
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Secção 7 - Novabase Sistemas de Informação e Bases de Dados S.A. 

Nesta secção tentarei caracterizar a Novabase. 

Endereço: Avenida Eng Duarte Pacheco, Amoreiras, Torre 1 - 9 andar LISBOA 1099-

078 Portugal. 

Telefone: 351 213836300 

Fax: 351 213836301 

Email: info@novabase.pt 

URL: http://www.novabase.pt 

Office Hours: Seg-Sex 0900-2000 hrs  

Actividades:  

• Desenvolvimento de sistemas de informação a medida 

• Consultoria em tecnologias de informação 

• Integração de sistemas, redes e comunicações 

• Manutenção de sistemas 

 

Áreas:  

• Desenvolvimento a Medida de Sistemas de Informação  

• Gestão documental 

• Sistemas e Redes 

• Gestão Empresarial Integrada - ERP 

• Entreprise Applications Integration 

• Knowledge Management 

 

Mercados Alvo: 

• Administração Publica 

• Banca, Seguros e Serviços Financeiros 
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• Postal 

• Industria 

• Telecomunicações 

• Utilities e Transportes 

• Financial Information  

 

Sales: 941,000,000,000 (Escudos)  

Issued Capital: 145,000,000 (Escudos)  

Approx. número de empregados: 150  

Date Established: 1989  

Agents:Representante de: IBM/Lotus, SAP, Amtrix, PHC, IXOS, Huminbird PC Docs, 

Ultimus 

Management: Carapuca, Rogério Sousa, José Afonso de Carvalho. 

 

7.1- Novabase Saúde: 

A Novabase Saúde é o primeiro spin-off vertical da Novabase que actua na área das 

Tecnologias de Informação na Saúde. Tem como principais mercados a Administração 

de Saúde (Ministério e estruturas regionais e centrais associadas) e as Instituições de 

Saúde (Hospitais e Clínicas públicas e privadas). A Novabase Saúde desenvolve 

produtos próprios como sejam o CSI – Cuidados de Saúde Integrados e o Interact – 

solução de Telemedicina e disponibiliza a oferta das restantes empresas Novabase 

para o mercado da Saúde.  

 
A Novabase Saúde tem como objectivos colocar a oferta tecnológica da Novabase no 

mercado vertical específico e desenvolver uma oferta própria, especializada 

verticalmente.  

Esta especialização vertical acrescenta um grande valor ao posicionamento 

tipicamente tecnológico da Novabase, pelo profundo conhecimento do negócio dos 
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seus clientes que ela representa. Permite, ainda, uma postura de integrador ""single-

vendor"", em que a Novabase Saúde assume a total responsabilidade do projecto, 

isolando o cliente final da complexidade.  

A Novabase Saúde  é líder em Portugal com uma quota de mercado estimada em 

cerca de 17%, para 1999, conseguindo elevar este valor até aos 95% em alguns 

nichos, como a Telemedicina. Os seus clientes vão desde o Ministério da Saúde até 

clínicas como a da Trofa, passando por grupos de hospitais, como os Hospitais 

Privados Portugueses.  

A Novabase saúde apresenta  ter soluções inovadoras em áreas de elevado 

crescimento e complexidade, como o Billing, a Enfermagem, o Processo Clínico 

Electrónico e a Telemedicina.  

Para garantir soluções completas, a Novabase Saúde  estabeleceu diversas parcerias, 

quer nacionais, quer internacionais. Estas parcerias são mais do que meras 

representações, representando um envolvimento que pode chegar ao co-

desenvolvimento de soluções.  

A Novabase Saúde, SA, é uma joint-venture formada pela Novabase, SGPS e José de 

Mello Saúde, SGPS (holding do Grupo José de Mello para a área de Saúde).  

Para além de representar uma consolidação da liderança no mercado nacional das 

Tecnologia de Informação para a Saúde, a Novabase Saúde  é ainda uma plataforma 

para a internacionalização das empresas Novabase, nomeadamente para o Brasil. 

Está já em projecto a constituição da Novabase Saúde Brasil, a ser participada 

maioritariamente pela Novabase Saúde Portuguesa. Para esta nova joint-venture está 

considerada a negociação de entrada da IHS, sociedade Brasileira em que a José de 

Mello Saúde é accionista conjuntamente com o grupo brasileiro Icatu e o Banco 

Mundial, sendo o parceiro com experiência mais relevante na área de saúde. 
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7.2- Relatório de Gestão Novabase SGPS, SA 1 semestre de 2000 

7.2.1- Factos mais relevantes ocorridos neste período 

• A consolidação das aquisições efectuadas no final de 2000 (OnTV, SAF, 

Mercabolsa, Codeware e Praetor) - que apenas foram consideradas nesse ano 

a nível de Balanço, não tendo por isso afectado o Volume de Negócios de 2000 

– nomeadamente a sua integração na restante oferta da Novabase e a natural 

exploração de sinergias comerciais, tecnológicas, etc.  

• A actividade da Divisão de Negócios de TV Interactiva, responsável já por um 

Volume de Negócios de aproximadamente 15% do total da Novabase (valor 

que penso deverá crescer naturalmente durante este ano) e compreendendo 

quer o fornecimento das primeiras “set-top-boxes” com base no sistema 

Microsoft TV, quer os serviços de integração de sistemas prestados para 

operadores de cabo.  

• A constituição, no âmbito da Divisão e-Consulting, da sociedade “Novabase – 

Gestão Empresarial”, dedicada ao fornecimento de soluções ERP.  

• A constituição, no âmbito da Divisão TV Interactiva, da sociedade “TVLab”, 

vocacionada para o fornecimento de conteúdos e prestação de serviços de 

interactividade para a IdTV.  

• Estabelecimento de uma parceria com a Ericsson para a exploração conjunta 

de oportunidades de negócio na área do UMTS, incluindo o desenvolvimento 

de aplicações e a prestação de serviços para internet móvel.  

• No que se refere à Novabase ASP, destaque para a finalização do contrato de 

parceria com a Siebel e para a montagem do negócio da “Gestão de 

Aplicações”.  

• Continuação de um  esforço de divulgação da oferta da Novabase através de 

seminários dirigidos a públicos alvo bem determinados, versando temas como 
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“e-learning”, “Ferramentas para Consolidação de Contas”, “O Negócio ASP”, 

etc.).  

• Consolidação da actividade da “Novabase do Brasil”, com a adjudicação de um 

primeiro conjunto de projectos de média dimensão (projectos com valor 

superior a 100 mil contos).  

• Reforço da estrutura de gestão das várias Divisões de Negócio, com a 

nomeação de novos administradores e de um modelo de maior 

responsabilização e operacionalidade, preparando-as assim melhor para o 

crescimento significativo da actividade prevista para este ano.  

• Reforço também das áreas funcionais, nomeadamente a área financeira, 

incluindo a disponibilização de novos instrumentos de reporting da actividade 

das participadas 

• Aquisições de novas realidades empresariais (com destaque para as 

sociedades Octal, Mind e SAPi2) que além de reforçarem a oferta da Novabase 

permitiram sobretudo alargar o seu campo de intervenção a novas áreas de 

elevado potencial;  

• Reorganização completa das actividades da Novabase em torno de 4 grandes 

““Divisões de Negócios ;  

• Constituição de novas sociedades com ofertas tecnológicas especializadas, 

com especial destaque para a ““Novabase Desenvolvimento à 

Medida”“,”“Novabase Data Quality”“ e ““Novabase Geoinformação”“;  

• Estabelecimento de uma Parceria Estratégica com o Grupo ““José de Mello”“ 

para a área da saúde”“, consubstanciada na constituição da sociedade 

““Novabase Saúde”“, maioritariamente detida pela Novabase SGPS (55%) e 

pela ““José de Mello Saúde”“ (45%);  
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• Incubação dos primeiros projectos empresariais na Divisão de ““Corporate 

Venture”“ - Novabase Capital (Manchete, Milenar, Webmedia, Superemprego e 

Clipanuncios); 

• Aumento de capital social no montante de 2.864.095 Euros e renominalização 

do capital, reduzindo-se o valor unitário de 1 Euro para 0,5 Euros;  

• Elaboração de um Plano de Stock Options para todos os colaboradores da 

Novabase, a implementar já no segundo semestre do corrente ano;  

• Preparação da operação de dispersão de parte do capital da Novabase SGPS 

na BVLP (ocorrida com bastante sucesso a 3 de Julho). 

7.2.2- Volume de Negócios 

O Volume de Negócios Consolidado da Novabase SGPS no 1º trimestre de 2001 foi 

de 17,735 milhões de euros (cerca de 3,5 milhões de contos). Em termos 

comparativos temos:  

• Crescimento orgânico de 75% do Volume de Negócios (considerando valores 

“proforma” que incluem a facturação no 1º trimestre de 2000 das empresas que 

entretanto aderiram à Novabase); 

• Crescimento total de 223% do Volume de Negócios face ao mesmo período do 

ano anterior (5,493 milhões de euros, aproximadamente 1,1 milhões de 

contos). 

  

7.2.3- Resultados  

Os Resultados Líquidos Consolidados são neste período de 619 mil euros (cerca de 

124 mil contos), não sendo directamente comparáveis com os de igual período do ano 

anterior (cerca de 3,153 milhões de euros, ou aproximadamente 632 mil contos) em 

virtude destes estarem afectados por cerca de 3,362 milhões de euros (cerca de 674 

mil contos) de resultados financeiros resultantes da mais valia obtida pela alienação de 

74,9% da participada Infordesporto. Faz assim mais sentido, então, falar-se em 
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Resultados Operacionais Consolidados, os quais atingiram neste período os 747 mil 

euros (cerca de 150 mil contos). Em termos comparativos temos: 

• Crescimento orgânico de 85% dos Resultados Operacionais (considerando 

valores “proforma que incluem os resultados no 1º trimestre de 2000 das 

empresas que entretanto aderiram à Novabase); 

• Crescimento total de 225% dos Resultados Operacionais face ao período 

homólogo do ano anterior (231 mil euros, aproximadamente 46 mil contos). 

 

7.2.4- EBITA 

O EBITDA no primeiro trimestre deste ano foi de 1,928 milhões de euros (cerca de 386 

mil contos), tendo crescido 268% quando comparado com igual período do ano 

anterior. Em percentagem do Volume de Negócios, o EBITDA neste período é de 

aproximadamente 11% (o que compara com os 9,5% obtidos para o 1º trimestre de 

2000).  

A Novabase neste mercado, foram adquiridas participações de 51% na ERCABOLSA, 

empresa vocacionada para a prestação de serviços de consultoria e desenvolvimento 

de sistemas de informação para o mercado financeiro e também de 51% na 

CODEWARE, que se dedica à produção de software para Sociedades Gestoras de 

Fundos e Patrimónios. O investimento global efectuado nestas duas operações por 

parte da Novabase foi de dois milhões e meio de euros. Estas aquisições permitem à 

Novabase reforçar o seu posicionamento e leque da oferta para a área financeira, 

adaptada à realidade nacional.  

Para a Mercabolsa e Codeware esta ligação à Novabase possibilita um aumento 

significativo da sua capacidade de penetração do mercado bem como uma enorme 

sinergia com outras áreas da oferta nomeadamente Segurança e Meios de Pagamento 

Electrónicos (agrupadas na unidade eTrust da Novabase).  
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Segundo Nuno Fórneas, Administrador da Divisão Novabase eConsulting, “a 

complementaridade existente quer a nível de produtos e serviços quer a nível de 

clientes onde actuamos permite perspectivar a realização de fortes sinergias e um 

significativo reforço da verticalização da oferta Novabase no domínio do fornecimento 

de sistemas de informação ao mercado financeiro e de capitais”.  

" Para a Mercabolsa, a ligação a um grupo como a Novabase que actua de uma forma 

universal mas que procura verticalizar a sua oferta para mercados específicos, 

nomeadamente o mercado financeiro e de capitais, permite potencializar a nossa 

capacidade técnica e comercial, com grandes ganhos para os nossos clientes actuais 

e futuros, principalmente ao nível da qualidade dos serviços e produtos que a 

Mercabolsa oferece." afirma Carlos Reis Administrador da Mercabolsa.  

Segundo Rui Vala, Administrador da Codeware, “a integração da Codeware na 

Novabase possibilitou a diversificação da oferta de produtos e serviços, 

complementando o Trader- Sistema de Gestão de Activos Financeiros, com outras 

soluções das empresas Novabase. Com esta parceria a Codeware irá reforçar a sua 

posição de inovação em soluções para o mercado financeiro”. 

 

7.2.4- Preço de acções Novabase no máximo do intervalo  

A Novabase fixou o preço de venda das acções na oferta pública de venda (OPV) nos 

8,5 euros (1.704 escudos), valor correspondente ao limite superior do intervalo pré-

definido. 

A procura final acumulada para a OPV da Novabase atingiu 215.040.830 acções, ou 

seja a procura excedeu a oferta disponível para a OPV em mais de 109 vezes.  

Na tranche para colaboradores foram pedidas 1.791.830 acções das 450.000 

disponíveis, na tranche para o público em geral foram pedidas 213.249.000 acções 

para as 1.505.000 disponíveis, ou seja, a procura superou 143 vezes a oferta.  
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A procura na Oferta institucional ultrapassou a oferta disponível para este segmento 

em mais de 20 vezes. Foram solicitadas 111.028.684 acções para 5.150.000 

disponíveis.  

 

7.3- Novabase vence Prémios de Negócios 2000 
Os leitores do Jornal de Negócios elegeram a Novabase como Empresa Cotada, nos 

Prémios de Negócios 2000. Rogério Carapuça, presidente da Novabase SGPS, foi 

eleito como Empreendedor do Ano. 

 

7.4-  Aquisições da Novabase 
No primeiro semestre do presente ano, com a adesão da Octal, Mind e SAPi2 ao seu 

universo empresarial, a Novabase cresceu e expandiu as suas competências.  

A Octal – Engenharia de Sistemas, SA é uma empresa constituída em 5/12/1986, 

tendo apresentado no ano de 1999 um volume de negócios na casa dos 1,9 milhões 

de contos, e no 1º Semestre de 2000 um volume de cerca de 1,1 milhões de contos. A 

Octal encontra-se estruturada em três áreas de negócio distintas:  

• Automatic Ticketing : sistemas de controlo de acessos e sistemas integrados 

de bilhética;  

• Telecom (Industry Solutions) : produtos e serviços para infraestrutura de 

internet e equipamentos de telecomunicações na área RDIS;  

• Televisão Digital Interactiva (adiante descrita). 

 

A Mind – Software Multimédia e Indústrial, SA foi constituída em 7/3/1997, tendo 

apresentado no ano de 1999 um volume de negócios da ordem de 159 mil contos e no 

1º Semestre de 2000, 85 mil contos. A Mind está estruturada em duas áreas de 

negócio:  

• Web design e aplicações multimédia;  
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• Soluções de CAD/CAM para a indústria do calçado.  

 

A SAPi2 CI – Consultadoria Informática Lda foi constituída em 12/2/1996 e facturou 

em 1999 cerca de 184 mil contos, tendo facturado no 1º semestre de 2000 cerca de 

117 mil contos. Dedica-se à implementação de soluções aplicacionais conhecidas por 

““ERP – Enterprise Resource Planning”“, em particular no que diz respeito a 

implementações para a indústria de soluções SAP.  

 

Novabase adquire à Efacec área de Gestão Documental  

A Novabase e a Efacec chegaram a acordo sobre a venda da actividade de Gestão 

Documental da Efacec - Sistemas de Informação à Novabase Integração de 

Processos, empresa da Novabase especializada em soluções de Workflow, Gestão 

Documental, Enterprise Application Integration e Middleware. O negócio corresponde a 

um investimento de 1 milhão e 100 mil euro (220 mil contos).  

Na actividade que agora passa para a Novabase, estão incluídos projectos de 

Workflow e Gestão de Conteúdos, Gestão de Centros de Documentação e Gestão de 

Bibliotecas, sendo os seus principais clientes a Administração Pública, Banca e 

Seguros.  

Na óptica da Efacec, os negócios agora em transferência configuravam, pelas suas 

características, um desvio ao core business do Grupo Efacec, concretizando-se a sua 

alienação em linha com o plano de refocagem que o Grupo tem vindo a implementar. 

Segundo este plano, as actividades consideradas como estratégicas integram-se nas 

suas áreas de negócio: Energia; Transportes; Hidráulica, Indústria e Serviços; 

Telecomunicações, Logística e Electrónica. A Efacec - Sistemas de Informação 

continuará integrada no Grupo Efacec, realizando as funções de gestão do sistema 

informático e de comunicações do Grupo, numa total concentração da sua actividade 

no suporte às suas áreas de negócio.  
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Para a Novabase, esta aquisição corresponde a um significativo aumento da sua 

massa crítica no domínio da Gestão Documental e Workflow, posicionando assim a 

sua empresa Novabase Integração de Processos como um dos principais 

fornecedores deste segmento do mercado nacional das tecnologias de informação.  

Segundo João Pedro Silva, Administrador da Novabase Integração de Processos, “a 

complementaridade existente quer a nível da oferta quer a nível de clientes onde 

actuamos, permitiu perceber a existência de fortes sinergias, bem como antever um 

reforço significativo da nossa posição no mercado. Por outro lado, a integração da 

equipa da Efacec na Novabase, vai permitir ter uma capacidade e flexibilidade 

acrescidas, reforçando assim a equipa da Gestão Documental”.  

De acordo com José António de Mello, Administrador do Grupo EFACEC, “trata-se de 

uma operação de sucesso, pois não só dá garantias de continuidade na qualidade de 

prestação de serviços aos clientes, como propicia a integração profissional da gestão 

num Grupo vocacionado, entre outros, para este tipo de negócios.”  

 

7.5- Reorganização das áreas de Negócio da Novabase 
No decurso do primeiro semestre deste ano, fruto do natural desenvolvimento dos 

seus negócios, da criação de novas áreas e das aquisições efectuadas, a Novabase 

sentiu necessidade de reestruturar a sua actividade em quatro grandes divisões de 

negócio, de forma a melhor alavancar as sinergias entre as várias áreas e colocar a 

Novabase como líder do mercado das tecnologias de Informação - TIs em Portugal e 

conseguir uma internacionalização mais rápida e eficaz.  

Estas quatro divisões são :  

• Novabase e-consulting,  

• Novabase TV Interactiva (produtos Octal TV)  

• Novabase Capital  

• Novabase ASP  
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a) O negócio Novabase e-consulting é o mais maduro da Novabase. Os seus 

antecedentes remontam à criação da empresa. Trata-se de um negócio de consultoria, 

e por isso intensivo em pessoas e know-how. É um negócio que consiste na definição, 

construção e entrega ao cliente de soluções constituídas por sistemas de informação 

dos mais diversos tipos.  

A Novabase tem desempenhado um papel importante na construção e viabilização 

deste novo conceito organizacional, já que as tecnologias e sistemas de informação 

são uma infra-estrutura vital para qualquer empresa.  

No decurso do 1º semestre deste ano, a Novabase propôs uma arquitectura e oferta 

tecnológica que endereça adequadamente os requisitos das novas cadeias de valor da 

informação necessárias à nova economia, reunindo um conjunto de características 

fundamentais para o seu sucesso.  

b) O negócio Novabase TV Interactiva consiste na construção de produtos, 

nomeadamente nesta fase ““set-top-boxes”“. É um negócio muito escalável dado 

tratar-se de um negócio inerentemente internacional e intensivo em produto. Até 2010 

toda a TV na Europa será Digital, permitindo a introdução de serviços de TV interactiva 

e constituindo um mercado vastíssimo para produtos deste tipo.  

Esta área contou desde a primeira hora com a parceria com a Microsoft,, por, por um 

lado, Portugal ter sido eleito, por esta entidade, um dos países pioneiros para o 

desenvolvimento e teste da tecnologia ““MicrosoftWebTV”“ e, por outro lado, pelo facto 

da Octal possuir já uma relação de forte parceria com a Microsoft Portugal, 

aproveitando desde cedo esta oportunidade.  

Foram já produzidas set-top-boxes em pequenas quantidades para fins de 

demonstração em diversos operadores a nível mundial.  
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Com esta tecnologia a set top box pode transmitir uma elevada quantidade de dados 

aos clientes finais quer através de televisão transmitida através de sinal analógico quer 

através de transmissão digital, via cabo, satélite ou teledifusão terrestre.  

c) O negócio Novabase Capital é um negócio de Corporate Venture, por natureza 

capital intensivo. Trata-se da participação no capital de empresas (designadamente 

start-ups ou jovens empresas com grande potencial) com o objectivo de reforçar a 

oferta global Novabase, quer através de novas competências para o domínio do e-

consulting, quer empresas de conteúdos para a internet, designadamente capazes de 

fornecer aplicações para as set-top-boxes, potenciando a oferta aplicacional a incluir 

nesses produtos.  

d) O negócio Novabase ASP consiste na disponibilização de aplicações costumizadas 

para determinados clientes através do pagamento de uma mensalidade (pacote de 

serviços que vão desde os serviços de alojamento das aplicações, o aluguer das 

mesmas, disponibilização das mesmas usando uma rede de telecomunicações, 

manutenção, formação de utilizadores, apoio através de help-desks especializados, 

etc.).  

Penso que, estas quatro divisões permitem também, de um ponto de vista global, uma 

diminuição da exposição ao risco, dado tratarem-se de negócios claramente distintos. 

7.6- Perspectivas futuras para a Novabase 
Nos últimos 8 anos da sua actividade a Novabase tem crescido a 45% ao ano em 

termos de volume de negócios. Os resultados líquidos da Novabase cresceram mais 

de 100% ao ano nos últimos 2 anos e a facturação mais de 80% ao ano. A Novabase 

tem sabido criar ao longo do tempo novas áreas de actividade por forma a, por um 

lado aproveitar as oportunidades que vão surgindo, e, por outro, garantir 

continuamente sinergias entre as áreas mais recentes e as já existentes, de forma a 

garantir uma alavacagem global significativa  
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A Novabase diversificou a sua base de clientes na qual se encontram hoje a maioria 

das maiores empresas nacionais e também as marcas internacionais de maior 

prestígio.  

Descobrir que é intenção da Novabase apostar no futuro em quatro direcções: 

• Expansão e reforço das suas áreas de especialidade na divisão de e-

consulting;  

• Internacionalização em áreas onde se compara com sucesso com os melhores 

players internacionais; 

• Aproveitamento contínuo das novas oportunidades e tendências emergentes 

no mercado, com o reforço das áreas da Novabase Capital, TV Interactiva e 

Novabase.ASP.  

• Verticalização da oferta para os segmentos de mercado onde a sua massa 

crítica á mais significativa e essencial para o domínio do mesmo.  

 

Secção 8 - Conclusão 
 

Sem dúvida alguma que este trabalho é de extrema importância para o Serviço de 

Bioestatístca e Informática Medica da Faculdade de Medicina da Universidade do 

Porto (SBIM), visto que a principal área de investigação é a de Sistemas de 

Informação na saúde. Enviei uma copia deste relatório ao professor Altamiro da Costa 

Pereira, director do SBIM.   

A nível pessoal foi de extrema importância visto que é a minha área de investigação, 

ou melhor pretende ser. 

A recolha e pesquisa de informação deste sector, a nível de investigação e 

empresarial foi sem dúvida alguma proveitosa. 

Sem dúvida alguma que a Novabase é líder de mercado neste sector e está de boa 

"saúde". 
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Espero um dia ter uma ferramenta que me permite pesquisar em todas as bibliotecas 

da Universidade do Porto, visto que teríamos todos a ganhar. 
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Anexos 


