
“A felicidade e a inovação no futuro das 
organizações” foi o tema do debate recen-
temente realizado no Terminal de Cru-
zeiros de Leixões, evento que juntou 600 
pessoas e que teve a intervenção de vários 
oradores sobre o papel determinante das 
pessoas para o futuro das organizações, 
conectando diferentes visões com base 
na ciência, saúde, arte, economia, músi-
ca, negócios, entre outras, inspirando e 
motivando todos os profissionais da área 
da saúde.

A conferência “Connecting Healthca-
re – A felicidade e a inovação para o fu-
turo das organizações”, organizada pelo 
Seal Group em parceria com a Unidade 
Local de Saúde de Matosinhos (ULSM), 
celebrou a comemoração dos 20 anos de 
atividade da ULSM, integrando o Global 
Healthcare Forum, pretendendo promo-
ver a discussão e o debate sobre as novas 
competências e as ligações que se estabe-
lecem entre os profissionais de saúde com 
a sociedade. 

As neurociências tiveram um lugar de 
destaque neste evento, trazendo a expli-
cação científica sobre o caminho a seguir 
e novas abordagens a ter em conta neste 
ano em que o Sistema Nacional de Saúde 
celebra os seus 40 anos, tornando impe-
rioso uma análise ao seu modelo atual, 
ponderando o equilíbrio entre a evolução 
tecnológica e o desenvolvimento pessoal 
e profissional dos seus colaboradores. 

Sabendo-se que as instituições de saú-
de contém dinâmicas de extrema exigên-
cia, desgaste e responsabilidade visando 
a sua longevidade e qualidade de vida 
dos cidadãos, o primeiro painel do even-
to teve como temática “Smart Choices: 
a construção de comunidades susten-
táveis”, contando com a moderação de 
Afonso Camões (Global Media Group), 
e juntou Paula Teles (ICVM), Vladimiro 
Feliz (CEiiA), Yves Billiet-Prades (Aica 
Madrid), Abel Paiva (Professor) e Paulo 
Azevedo (Sonae), que partilharam a sua 
visão sobre o impacto das organizações 
na sociedade e comunidades locais.

O período da manhã teve ainda mo-
mentos de intervenções individuais, prá-
ticas e formativas no formato de palestra, 

com a presença de Hector Puche (Funda-
ción Budhi) sob o tema “Liderança, Pro-
dutividade e Inteligência Artificial”, So-
brinho Simões (Investigador) que trouxe 
a temática “Melhoramento humano da 
sociedade na saúde e na doença” e por 
fim Pedro Abrunhosa (Autor) que brin-
dou os presentes com a intervenção sobre 
“Arte e espiritualidade” acompanhada no 
final com um momento musical de sua 
autoria e que fez as delícias de todos os 
presentes.

É preciso acreditar no potencial 
dos portugueses

O período da tarde iniciou-se com 
um segundo painel que teve como tema 
“What’s next: a felicidade e a inovação na 
era digital”, sendo moderado por Alexan-

dre Lourenço (APAH), e contou com a 
presença de reputados convidados como 
Luís Portela (Bial), Carlos Coelho (Ivi-
ty), Joana Vasconcelos (artista plástica), 
Adrian Bridge (The Fladgate Partner-
ship), Nicole Azevedo (Operação Nariz 
Vermelho) e Nuno Dias (Utente Ulsm). 

Na sequência deste painel, seguiu-se a 
palestra com Júlio Machado Vaz (Médi-
co) que abordou o tema “Envelhecimen-
to saudável – o desafio que a sociedade 
não pode ignorar”, abordando o papel de 
todos nós no acompanhamento e inte-
gração dos mais idosos “numa sociedade 
que deve cuidar daqueles que já cuidaram 
de nós”.

O momento alto da conferência estava 
guardado para a intervenção do investi-
gador e nome maior das neurociências, 
professor António Damásio, que trouxe 

o tema “Biology, Neuroscience and the 
noble art of medicine”, onde focou a 
importância da relação médico-pacien-
te, “keynote speaker” na nobre arte de 
exercer a profissão. O moderador, Sér-
gio Almeida (Seal Group), questionou 
no final o “keynote speaker” sobre “qual 
a mensagem que gostaria de deixar aos 
portugueses”, ao que Damásio respondeu 
“uma palavra de esperança e de acreditar 
no potencial dos portugueses”.  

A sessão de encerramento contou com a 
participação da ministra da Saúde, Marta 
Temido, que enalteceu “a relevância do 
evento para os profissionais de saúde”, da 
presidente da Câmara Municipal de Ma-
tosinhos, Luísa Salgueiro, do presidente 
do Conselho de Administração da ULSM, 
António Taveira Gomes, e do Fundador 
do Seal Group, Sérgio Almeida.

ANTÓNIO DAMÁSIO, ORADOR NA CONFERÊNCIA “CONNECTING HEALTHCARE”, AFIRMA

“É preciso acreditar no potencial 
dos portugueses”

António Damásio focou a importância da relação médico-paciente.

Evento juntou 600 pessoas no Terminal de Cruzeiros de Leixões.

António Taveira Gomes, presidente do Conselho de Administração da ULSM, Marta Temido, 
ministra da Saúde, António Damásio, “keynote speaker”, Luísa Salgueiro, presidente da Câmara 
Municipal de Matosinhos, e Sérgio Almeida, fundador do Seal Group. 
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