
A prestação de cuidados de Saúde vai para além

do (essencial) contacto humano, passando por
inúmeras etapas, desde o momento da decisão de
ida ao prestador de cuidados de saúde, passando

pela consulta/tratamento/hospitalização, até ao
momento de alta ou continuação de tratamento
remoto.

Sabemos que pode melhorar a qualidade do seu
serviço, otimizando processos através da
implementação de produtos inovadores e

disruptivos. Mas surge a questão: quais são esses
produtos, onde os pode encontrar, e mais
importante, em quais posso confiar?

Atualmente, com facilidade poderá encontrar
informações relativas a eventos e quais as

empresas presentes, contudo investir tempo a
visitar essas feiras e contactar com as mais
recentes inovações, presencialmente, poderá não
ser a melhor estratégia para quem tem uma

agenda completamente bloqueada com atividades
essenciais para o bom funcionamento de uma
instituição tão necessária como complexa como é

a de um Hospital.

Nesse sentido, o contacto com empresas

nacionais pioneiras, com forte presença e
conhecimento do ecossistema de inovação
mundial faz toda a diferença.

Empresas como a OG Medical estão focadas na

obtenção de resultados a curto prazo, na melhoria
contínua da prestação de cuidados bem como na
sustentabilidade financeira e ambiental do seu

Hospital.

Nos últimos anos temos estado presentes em

feiras mundiais, eventos de matchmaking,
congressos, quer seja física ou virtualmente,
conhecemos e visitamos os mais inovadores
stakeholders mundiais, e, consequentemente,

trouxemos para Portugal os equipamentos mais
inovadores da área da modernização hospitalar.
Incidindo primordialmente nos segmentos de

hardware medical grade, na mobilidade e eficiência
do registo clínico e distribuição medicação, bem
como, apostando numa nova área de imagiologia.

Assim, para poder modernizar o seu hospital e
conhecer o ecossistema (tal como a OG
Medical conhece), temos todo o gosto e

disponibilidade em poder mostrar e demonstrar
como pode potenciar a qualidade de serviço do
seu hospital, através do conhecimento que

adquirimos ao interagir com ecossistema de
inovação mundial. Porque juntos… vamos mais
longe!

“Sabemos que pode melhorar a qualidade do seu serviço, otimizando 
processos através da implementação de produtos inovadores e disruptivos. 
Mas surge a questão: quais são esses produtos, onde os pode encontrar, e 

mais importante, em quais posso confiar?”
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