
 

 
Saúde e Segurança 

 
 
Nos últimos dias em que enfrentamos este flagelo com todas as nossas forças, e com muita 
resiliência, tivemos de readaptar as nossas vidas e as nossas rotinas, sabendo responsavelmente 
que as decisões que tomamos hoje podem afetar as próximas semanas e, por consequência, os 
anos que aí vêm – sim, porque toda esta situação vai passar e há um amanhã que tem que 
começar a ser preparado com esperança, ambição e imaginação. 
 
No Grupo Future Healthcare não nos limitámos a tomar as muito necessárias medidas de 
emergência de curto-prazo, que vinham já sendo desenvolvidas ao longo dos últimos anos. 
Soluções essas de cariz mais tecnológico e operacional que hoje nos colocam na vanguarda em 
situações-limite, como as que estamos infelizmente a viver, mas também no dia-a-dia dito 
“normal” que esperemos muito em breve voltaremos todos a viver e que será certamente 
diferente do que conhecemos até hoje. 
 
A Saúde está por estes dias entre as prioridades máximas da nossa população e por isso nestes 
dias implementámos o teletrabalho, que passou por colocar os colaboradores a servir com a 
mesma qualidade os nossos clientes e parceiros de negócio, a partir de casa.  
 
Mas também nos preocupamos com a Segurança. Ao abrigo de um Plano de Contingência, os 
sistemas que desenvolvemos são testados pela nossa equipa interna de IT e os nossos 
especialistas garantem a protecção total e a confidencialidade dos seus dados pessoais.  
 
A aposta que sempre fizemos ao longo dos últimos anos em tecnologia e inovação permite-nos 
hoje oferecer soluções distintas das que existem atualmente no mercado e que são uma mais-
valia para os nossos clientes e parceiros porque lhes garante manter a utilização de cuidados de 
Saúde de alto nível mesmo em circunstâncias adversas.  
 
Por fim queremos reforçar a todos vós que apesar de estarmos fisicamente separados nunca 
estivemos tão unidos!   
 
 
 


