Designação do projeto| CEMEDICAL: Modernização tecnológica e Desmaterialização dos
processos
Código do projeto| CENTRO-04-3827-FEDER-001845 e CENTRO-04-3321-FSE-001274
Objetivo principal| Promover o emprego e apoiar a mobilidade laboral
Região de intervenção| Centro
Entidade beneficiária| 501331794 -CEMEDICAL-Centro médico de diagnósticos e recuperação
Lda
Data da aprovação|02-07-2019
Data de início|01-06-2019
Data de conclusão|30-11-2020
Custo total elegível|180 027,00€
Apoio financeiro da União Europeia|90 013, 50€ - FEDER || 4 932,35€ - FSE
Objetivos, atividades e resultados esperados
O principal objetivo apresentado é a modernização tecnológica da clinica, nomeadamente, ao
nível da informatização dos processos e ao nível de equipamento inovador à atividade para
complementar a sua oferta.
Assumem-se como objetivos gerais e específicos do promotor para a sua clinica – CEMEDICAL
os seguintes:


Pretende-se criar melhores condições para se obter uma maior fidelização dos atuais

clientes e possibilitar a atração de novos clientes, através de uma oferta de serviços (exames
de diagnóstico e cuidados de saúde ambulatórios) de qualidade, com maior rigor e menos
exposição à radiação;


Modernizar e adequar as condições da empresa (oferta) às exigências do público que

recebe e ao patamar competitivo onde se pretende posicionar. Dada a sua localização
próxima das Terras de Luso, do MonteBelo Aguieira Lake Resort & Spa, que recebem
anualmente a visita de milhares de estrangeiros para a prática de Turismo articulado à prática
de atividades de Saúde e Bem‐Estar, o promotor pretende tirar proveito da sua localização
privilegiada para alavancar o seu posicionamento competitivo, assumindo-se como um
parceiro do movimento turístico associado ao ‘’Turismo, Saúde e Bem-Estar’’ que o local onde
está inserido, por força do termalismos e do Lake Resort& Spa, recebe;



Desmaterialização dos processos, nomeadamente deixar de imprimir os exames e

relatórios, e passar a usar a informatização. – Inovação ao nível dos processos;


Redução/racionalização dos custos das matérias‐primas (consumíveis: papel, cd´s,

capas, etc);


Criar o portal do utente, onde estarão disponibilizadas todas as informações

respeitantes a cada doente;


Apostar na sustentabilidade ambiental através da adoção de medidas ativas de

eficiência energética da CEMEDICAL, por via de equipamentos mais eficientes ao nível do
consumo energético, de modo a reduzir os consumos energéticos e minimizar o impacto
ambiental da atividade desenvolvida;


Criação líquida de 1 posto de trabalho;



Promover economia local;



Divulgar e dinamizar a região onde a empresa está sediada;



Contribuir para a especialização da região Centro.

