
 

 

 
  

Projeto Nº 46115 

SMART-HEALTH-4-ALL - Smart medical technologies for better health and care 

Apoio no âmbito do Sistema de Incentivos  

Objetivo principal | Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação 

Região de intervenção | Centro  

Entidade beneficiária | CAPGEMINI PORTUGAL, S.A.  

Data de aprovação | 23-07-2020 

Data de início | 01-11-2020 

Data de conclusão | 30-06-2023  

Custo total elegível | 351.134,25 EUR  

Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 210.730,62 EUR  

Apoio financeiro público nacional/regional | n.a.  

Síntese do Projeto:  
A pandemia COVID-19 é uma emergência de saúde pública, de âmbito internacional e com disseminação global, 

que requer ações O projecto SMART-HEALTH-4-ALL consiste num consórcio multidisciplinar de 11 empresas e 13 

organizações de I&D, bem conhecidas no mercado de saúde português, e visa promover um ecossistema dedicado 

à investigação e desenvolvimento, produção, comercialização e disseminação de tecnologias médicas de Saúde 
Inteligente em Portugal. 

Com início em Novembro de 2020, espera-se que 10 produtos com potencial para inovar o sector da saúde em 

Portugal, nomeadamente nas áreas de eHealth, mHealth, MedTech e SaMD, resultem do projecto. Estes produtos 

centram-se não só na atenuação das necessidades suscitadas pelo envelhecimento progressivo da população, mas 
também em tornar a medicina em Portugal preventiva, personalizada e participativa. 

O consórcio, liderado pelo Health Cluster Portugal e pela Siemens Healthineers, está organizado em 6 grupos de 
trabalho - PPS (Produtos, Processos, Serviços e Tecnologias). Destes, 5 PPS estão orientados para a I&D de novos 

produtos, serviços, processos ou tecnologias e 1 PPS tem como objectivo gerir e promover os resultados do 

mobilizador. Cada PPS enquadra-se num tema/necessidade específica para a área da saúde e tem 2 linhas de 
produtos como resultados.  

O objectivo principal do SMART-HEALTH-4-ALL coincide com o objectivo estrutural do Portugal 2020 que visa 

fomentar a cooperação entre instituições e empresas de I&D públicas e privadas, com o reforço da política de 
clustering e a promoção da transferência e circulação do conhecimento. 

Assim, os objectivos e linhas de acção globais compreendem: 

• Desenvolvimento de tecnologias e produtos/serviços médicos para eHealth e Ambient Assisted Living 
(AAL), incluindo sistemas de monitorização/gestão das condições de saúde em ambiente hospitalar e 

extra-hospitalar; 

• Concepção e estimulação de uma plataforma para apoiar o desenvolvimento e ensaio à medida de 
produtos/serviços de eHealth e AAL com coortes de utilizadores finais, num ambiente do mundo real; 

• Definição de novos modelos de negócio para empresas de produtos e serviços de Saúde Inteligente; 

• Definição de sistemas/modelos de aquisição e avaliação de tecnologias de saúde; 

• Acções de sensibilização e qualificação em eHealth e AAL para utilizadores e profissionais/unidades;  

• Acções de internacionalização. 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About Capgemini 

Capgemini is a global leader in partnering with companies to transform and 
manage their business by harnessing the power of technology. The Group is 
guided everyday by its purpose of unleashing human energy through technology 
for an inclusive and sustainable future. It is a responsible and diverse organization 
of 270,000 team members in nearly 50 countries. With its strong 50 year heritage 
and deep industry expertise, Capgemini is trusted by its clients to address the 
entire breadth of their business needs, from strategy and design to operations, 
fueled by the fast evolving and innovative world of cloud, data, AI, connectivity, 
software, digital engineering and platforms. The Group reported in 2020 global 

revenues of €16 billion. 

Get the Future You Want | www.capgemini.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

This document contains information that may be privileged  

or confidential and is the property of the Capgemini Group. 

Public.  Copyright © 2022 Capgemini. All rights reserved. 
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