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São João vence maior prémio internacional 
de tecnologias de saúde 
 
O Centro Hospitalar de São João (CHSJ) venceu, no passado 
dia 20 de novembro, o prémio HIMSS-Elsevier Digital 
Healthcare Awards 2016, tendo por base a solução HVITAL 
desenvolvida, em parceria com a tecnológica DevScope e que 
está disponível para outras instituições de saúde nacionais e 
internacionais, incluindo as unidades... 

 

 
02 de Dezembro, 2016 

CHSJ e FMUP apresentam projetos de investigação 
luso-espanhola aos Reis de Espanha  

 

  

O diretor clínico do Centro 
Hospitalar de São João 
(CHSJ), José Artur Paiva e a 
diretora da Faculdade de 
Medicina da Universidade... 

 

 
  

30 de Novembro, 2016 

Prémio de Boas práticas em saúde atribui menção 
honrosa a projeto de gestão mais adequada do sangue 
no CHSJ  

 

  

A 10ª Edição do Prémio de Boas 
Práticas em Saúde, organizada 
pela Associação Portuguesa 
para o Desenvolvimento... 

 

 

 

 
De 28 de Novembro de 2016 a 13 de Dezembro de 2016 

Mostra de Presépios 2016 | Regulamento e ficha de 
inscrição  

 

  

O Presépio continua a ser uma 
representação com lugar nos 
fundamentos da cultura de que 
somos sujeitos. Tem sentido 
fazê-lo... 

 

  

De 02 de Dezembro de 2016 a 06 de Janeiro de 2017 

Natal sem muros 2016  

 

  

Conheça as atividades que 
compõem o programa das 
comemorações de Natal do ano 
de 2016, no Centro Hospitalar de 
São Jo... 

 

 

 
02 de Novembro, 2016 

Manual Portal Manutenção e Assistência Técnica ( MAT) 
do SIE  
O Serviço de Instalações e Equipamentos encontra-se a 
implementar um software de... 

 
  

21 de Outubro, 2016 

Vacina contra Gripe Sazonal 2016/2017 está disponível  
Informamos todos os colaboradores do Centro Hospitalar 
São João que está dispon...  
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