
  

 
 

BOM NATAL! 
 

É Natal! O Novo Ano está quase a chegar! 

Em nome do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central 

(CHULC) agradeço, em primeiro lugar, o empenho e a dedicação dos todos os nossos profissionais 

durante este ano de 2019.  

Fazemos parte desta grande família que é o CHULC. Ajudamos a recomeçar e a recuperar. Cuidamos 

e ajudamos a salvar vidas. O trabalho em equipa e a dedicação de todos levam-nos por este 

caminho da excelência que nos carateriza. 

Estamos, em conjunto, a criar, a construir, a melhorar… num caminho de esperança. 

Com a chegada de 2020 aguardamos certezas quanto ao novo hospital, vamos estrear urgências 

renovadas em São José e reforçar a capacidade de internamento. Com gestos simples, salas que já 

foram conventuais ganham nova vida. Tornam-se mais acolhedoras e espaçosas, mais limpas e 

luminosas. Receber bem as pessoas e dar melhores condições a todos os profissionais de saúde é 

um nosso objetivo, mas também uma nossa obrigação. 

No novo ano vamos concentrar-nos em servir ainda melhor as pessoas que nos procuram, quer nas 

cirurgias, quer nas consultas e exames, fazendo com que esperem menos tempo pelos cuidados de 

que necessitam. Continuaremos a proceder a melhorias onde sejam absolutamente necessárias de 

modo a que as nossas instalações ganhem dignidade para os profissionais e para os nossos doentes. 

Vamos também continuar a progredir nos nossos projetos de hospitalização domiciliária, da 

consulta pós-urgência ou de disponibilizar profissionais para confortar e orientar os doentes e os 

seus familiares enquanto aguardam na urgência, nas consultas externas ou no internamento.  

Faremos o que for possível para ganharmos novas formas de organização e gestão, procurando 

instituir entre nós Centros de Responsabilidade Integrados, áreas que, com autonomia funcional e 

objetivos assistenciais e económico-financeiros, nos ajudem a cuidar mais e melhor. 

Para todos, um Santo e Feliz Natal e um 2020 cheio de força e tranquilidade. 

Boas festas! 

 

Rosa Valente de Matos 

Presidente do Conselho de Administração do CHULC 


