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Paulo Nunes de Abreu

De: Editorial HdF [editorial=hospitaldofuturo.com@mail277.us2.mcsv.net] en nombre de Editorial 
HdF [editorial@hospitaldofuturo.com]

Enviado el: miércoles, 21 de septiembre de 2011 16:38
Para: p.nunesdeabreu@groupvision.com
Asunto: Convite Conferência de Imprensa: Lançamento II Cimeira Ibérica de Líderes em Saúde

 

  

 

Convite Conferência de Imprensa: Lançamento da II Cimeira 

Ibérica de Líderes em Saúde  

e Conclusões da I Cimeira Ibérica de Líderes em Saúde 

INFARMED 

Lisboa, 29 de Setembro 2011, 

17:30 às 19:00 

Registe-se 

  

  

O Iberian Healthcare Forum é uma iniciativa conjunta do Fórum Hospital do Futuro e da Fundación 

para la Colaboración, que nasce com o objectivo de criar um espaço para partilhar boas práticas e 

oportunidades de inovação, entre líderes de Saúde. Este Fórum pretende proporcionar um debate Ibérico 

sobre o sector da Saúde, a nível regional e inter-regional, acto que ocorre com pouca frequência na 

União Europeia, onde o diálogo se realiza sobretudo a nível nacional. 

  

Para cumprir os objectivos do Iberian Healthcare Forum, anualmente é organizada uma Cimeira 

Ibérica, sempre subordinada a uma temática diferente e que constitui uma importante base de 

relacionamento pessoal e institucional  e influência sustentada e credível na tomada de decisão no sector 

da Saúde a nível ibérico. 

  

Assim e por ocasião do anúncio público da II Cimeira Ibérica de Líderes em Saúde e apresentação 

das Conclusões da primeira edição que aconteceu em Évora em Fevereiro 2011, convidamos um 

representante do vosso Meio de Comunicação Social para a conferência de imprensa que se realiza no 

próximo dia 29 de Setembro 2011, no INFARMED, das 17:30 às 19:00. 
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Informamos ainda que este evento contará com a presença do Exmo. Senhor Director Geral da 

Saúde, Dr. Francisco George, Exma. Senhora Presidente da ARS Alentejo, Dra. Rosa de Matos, 

Exmo. Senhor Dr. Rui Lourenço Presidente da ARS Algarve e com a presença do Exmo. Senhor Dr. 

Adalberto Campos Fernandes, actual Director da Revista HdF. 

  

A sua presença é importante para o sucesso da iniciativa, pedimos que confirme a sua presença através 

deste simples formulário. 

  

Com os melhores cumprimentos, 

Departamento Editorial 

____________________________________ 

Fórum Hospital do Futuro 

  

Tel.: +351 217 162 483 / Fax: +351 217 120 549 

E-mail: editorial@hospitaldofuturo.com 

Web: www.hospitaldofuturo.com 

        

  

Esta mensagem está de acordo com a Legislação Europeia sobre o envio de mensagens comerciais e não pode ser 

considerada SPAM porque tem incluído contacto e instruções para remoção da nossa lista de e-mails. Qualquer 

mensagem deverá estar claramente identificada com os dados do emissor e deverá proporcionar ao receptor a 

hipótese de ser removida da lista. (Directiva 2000/31/CE do Parlamento Europeu; Relatório A5-0270/2001 do 

Parlamento Europeu). Se o seu nome está incluído nesta lista por erro e gostaria de ser removido da mesma, envie-

nos um e-mail com o assunto "REMOVER". Não esqueça que o mesmo deve ser enviado com o remetente que 

deseja remover, pois caso contrário será de todo impossível procedermos à sua remoção. Obrigado.  
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