


A MedicineOne, SA 

A MedicineOne é uma empresa portuguesa de base 
tecnológica que se dedica exclusivamente ao desenvolvimento 
de soluções de software para a área da saúde.  
 
Desde o seu início que a MedicineOne tem liderado pela 
inovação e mudado a forma como os profissionais de saúde 
interagem com a tecnologia, optimizando processos de 
trabalho, introduzindo ganhos em saúde para os utentes e 
ajudando cada profissional de saúde a atingir o seu máximo 
potencial.  



A MedicineOne, SA 

A MedicineOne, actua em Portugal, Brasil e Angola e conta 
com uma comunidade de utilizadores de cerca de 13.000 
profissionais de saúde.  
 
No conjunto dos seus clientes, a MedicineOne informatiza 
cerca de 3 milhões de processos clínicos electrónicos de 
utentes e disponibiliza a maior plataforma médica a 
funcionar em modelo cloud-computing em Portugal (o My 
MedicineOne), onde estão inscritos mais de 8.500 médicos. 



Evolução nos últimos 5 anos 

Os últimos 5 anos têm sido de grande crescimento, em 
contraciclo com o resto do mercado. Nesse período: 
 

• A  nossa facturação quadruplicou 
• A dimensão da nossa equipa triplicou 
• Os lucros aumentaram 15 vezes 

2007 2008 2009 2010 2011 

 €415.000,00  

 €609.000,00  

 €1.049.000,00  

 €1.471.000,00  

 €1.750.000,00  



Aposta na qualidade e 
internacionalização 

A MedicineOne tem em curso as seguintes certificações: 
CMMI, ISO 9001, ISO/IEC 20000, NP4457. 
 
A internacionalização que é já uma realidade no Brasil e 
Angola é o maior objectivo que pretendemos atingir nos 
próximos anos. Para isso, estamos a desenvolver uma nova 
geração da nossa solução, que será capaz de se adaptar a 
todas as necessidades do mercado global. 



O projecto iParque 

A MedicineOne está instalada na incubadora do Instituto 
Pedro Nunes desde o Verão de 2007. Cinco anos depois, o 
caminho natural é o da preparação das suas próprias 
instalações que lhe permitam a continuação do seu 
crescimento de forma sustentada. 
 
Coimbra não possuía uma  
oferta deste tipo. Para nós, 
ela é claramente a aposta 
certa para a consolidação 
da MedicineOne como 
actor importante no 
mercado saúde em  
Portugal e no mundo. 
 



Muito obrigado! 

Contacto: 
Carlos Graça 
Director da Qualidade 
carlos.graca@medicineone.net 
www.medicineone.net 

mailto:carlos.graca@medicineone.net
http://www.medicineone.net/

