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Plataforma de Business Intelligence 
desenvolvida no São João recebe 1º prémio 
nos "Prémios Hospital do Futuro"  
 
Os "Prémios Hospital do Futuro 2011/2012", uma organização 
conjunta do Fórum Hospital do Futuro e SINASE (consultora e 
entidade formadora nas áreas da gestão, organização, 
projetos de investimento e melhoria do desempenho) 
destacaram com o 1º Prémio, na categoria de Gestão & 
Economia da Saúde... 

 

 
26 de Dezembro, 2012 

Centro de mama do São João recebe aparelho de raio x 
inédito em Portugal  

 

  

A Associação Laço reforçou o 
seu apoio ao Centro de Mama 
do Centro Hospitalar de São 
João com a oferta de dois 
equipamentos que vão 
contribuir para que... 

 

 
  

06 de Dezembro, 2012 

Vote num dos três projetos do Centro Hospitalar de São 
João à Missão Sorriso  

 

  

Nesta edição da 
Missão Sorriso, o Centro 
Hospitalar de São João concorre 
com três projetos, no entanto, o 
regulamento dita que apenas um 
projeto por distrito... 

 

 

 

 
De 08 de Dezembro de 2012 a 06 de Janeiro de 2013 

Natal no São João 2012  

 

  

Consulte aqui o programa das 
atividades do Natal 2012 no 
Centro Hospitalar de São João. 
Os diversos eventos terão lugar 
de 8 de Dezembro até 6 de 
Janeiro... 

 

  

Dia 28 de Dezembro de 2012 

Bilhetes para o Circo no Coliseu do Porto no CCD | 6,50€  

 

  

A Associação de doentes de 
Leucemia e Linfoma (ADL), 
através do Centro de Cultura e 
Desporto (CCD) do Centro 
Hospitalar de São João 
disponibiliza bilhetes... 

 

 

 
20 de Dezembro, 2012 

Alterações de horários de funcionamento do Parque dos 
STCP, Átrio Piso 2 e Atrium Hospitalidade devido a dias com 
tolerância de ponto  
Informa-se toda a comunidade hospitalar e académica que, devido 
às tolerâncias de ponto nos dias 24 e... 

 
  

18 de Dezembro, 2012 

Disponibilização do plano anual das equipas de 
enfermagem 2013  
Para o seu conhecimento, disponibiliza-se, o plano 
anual das equipes de enfermagem do Serviço de 
Urgência... 
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