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Conselho de Administração do Centro 
Hospitalar de São João toma posse em 
cerimónia presidida pelo Ministro da Saúde 
 
Paulo Macedo, Ministro da Saúde, deslocou-se ao Centro 
Hospitalar de São João para empossar o Conselho de 
Administração da Instituição e inaugurar várias alas 
remodeladas da Unidade de Saúde composta por dois pólos, 
em Valongo e no Porto. 

 

 
07 de Dezembro, 2011 

III Jornadas de Humanização e II Encontro Nacional de 
Comissões de Humanização  

 

  

O Serviço de Humanização do 
Centro Hospitalar de São João 
promoverá as suas III Jornadas 
de Humanização em simultâneo 
com o II Encontro Nacional de 
Comissões... 

 

 
  

23 de Novembro, 2011 

ePatientCentric - Implementação de Modelo de 
Proximidade com o Utente  

 

  

Um serviço de saúde moderno 
tem de garantir como uma das 
suas principais centralidades o 
serviço ao utente. A 
centralidade no utente é a linha 
mestra do... 

 

 

 

 
Dia 06 de Dezembro de 2011 

Lançamento do livro "Quatro Tesouros" de valter hugo 
mae | Átrio do Piso 2  

 

  

O Centro Hospitalar de São 
João e a FNAC têm a honra 
de o convidar para estar 
presente no lançamento do 
livro infantil Quatro Tesouros, 
no Átrio, do piso... 

 

  

Dia 07 de Dezembro de 2011 

Concerto de Humanização | Átrio do Piso 2  

 

  

É com muito prazer que o(a) 
convidamos para o ‘Concerto de 
Humanização’, na próxima quarta-
feira, dia 7 de Dezembro, às 
21.30h, no Átrio do Piso 2 do 
Centro... 

 

 

 
29 de Novembro, 2011 

Circulares informativas do Infarmed para a comunidade 
médica: Ruptura de Hidrocortisona e Riscos com 
Domperidona  
O infarmed informa a comunidade médica que existe uma 
ruptura no fornecimento do Hydrocortone e alerta... 

 
  

23 de Novembro, 2011 

Projecto Informatização do Pedido de Dietas  
No âmbito do projecto referido e em consonância com a 
decisão do Conselho de Administração, informa-se...  
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