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Grupo Empresarial

Creative Advisor Group
A nossa empresa prima por trabalhar de forma séria, com qualidade, prestando serviços em áreas transversais às necessidades
dos nossos clientes.

CREATIVE ADVISOR GROUP
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Grupo Empresarial
Apresentação
Formada em 2015 a Creative Advisor Group Lda. procura, através da sua intervenção diferenciada
desencadear a melhoria dos serviços prestados pelos seus clientes, garantindo aos seus clientes elevados
níveis de confiança, transparência e vantagens competitivas.
Atuamos gerando soluções para os nossos clientes em diferentes áreas de intervenção:
•

Consultoria e Assessoria em Saúde;

•

Recrutamento e seleção de profissionais de Saúde;

Visão

Missão

Objetivo

Visamos garantir a qualidade dos
processos internos e resultados
entregues
aos
nossos
clientes,
garantindo a excelência e inovação no
desenvolvimento de soluções para
nossos clientes.

Temos como meta garantir uma
vantagem competitiva no mercado dos
nossos clientes através de uma
consultoria de inovação em gestão para
a evolução das organizações e das suas
lideranças. Com o objectivo de garantir
soluções personalizadas aos nossos
clientes contamos com uma equipe
preparada, e capacitada, para atender
às diferentes realidades dos nossos
parceiros
e
elaborar
propostas
exclusivas de acordo com suas as
necessidades e ambições.

Temos como principal objectivo dotar
os nossos clientes de soluções de gestão
burocrática e técnica de todas as suas
necessidades, de forma personalizada,
energética e de qualidade, de forma a
regularizar e melhorar continuamente
os serviços prestados pelos nossos
clientes. O nosso propósito é melhorar
o bem estar dos nossos clientes, indo de
encontro e satisfazendo a maioria das
suas necessidades, desenvolvendo
diariamente esforços no sentido de
promover parcerias de valor com
diversas entidades.

" Fomentando relações de confiança mútua com os nossos clientes, estimulamos o
seu crescimento e modernização, concebendo estratégias de comunicação e
fornecendo soluções na área do design de comunicação e tecnologias de
informação.”
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A nossa Equipa

A

postamos em recursos humanos qualificados, que embora jovens possuem já alguns anos de experiência
nas áreas de intervenção da Creative Advisor Group. A nossa equipa é tecnicamente capacitada e
preparada, com formação e experiência profissional nas áreas de Saúde, Engenharia, Design & Multimédia
e Gestão Empresarial, que nos permite estabelecer relações multifacetadas de mútuo respeito e confiança
com os nossos clientes e parceiros de negócio, pautando pela excelência nas metodologias de trabalho.

CREATIVE ADVISOR GROUP
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Política de Confidencialidade

Informação
Os nossos serviços respeitarão sempre o previsto na Lei de Proteção de Dados Pessoais – Lei n.º 67/98, de 26 de
Outubro.
Atendendo à própria natureza e aos objetivos dos serviços prestados, é imperativo assumir como confidencial toda e qualquer
troca de informação entre a Creative Advisor Group e os nossos Clientes e Parceiros. Comprometemo-nos desde o primeiro
contacto em somente utilizar qualquer tipo informação e/ou documentos obtidos ou proporcionados, pelos nossos clientes e ou
parceiros, para fins exclusivos dos processos contratualizados, assegurando que nenhum dado será divulgado sem autorização
prévia dos intervenientes.
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Serviços Information Technology

Information technology
Numa simbiose equilibrada entre a utilização das novas tecnologias e a vertente humana intrínseca à criatividade, apresentamos
soluções atuais, diferenciadoras, responsáveis e ajustadas aos requisitos apresentados. Congregamos esforços e partilhamos
experiências no sentido de satisfazer sempre as necessidades dos nossos clientes.

CREATIVE ADVISOR GROUP
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Serviços Web
Atuamos gerando soluções para os nossos clientes em diferentes áreas de intervenção:
A identidade corporativa é a representação visual de um
conceito, feito através da organização de vários elementos
como tipografia, ícones, texto e cores, resultando numa marca
que seja retida e desejada pelo consumidor. A 4 por 4 propõelhe a criação ou reformulação de uma imagem corporativa e
posterior aplicação ao estacionário, de uma forma
consistente, homogénea e à medida da sua empresa.
A Internet é cada vez mais um poderoso instrumento de
informação e de inter-relação com o exterior, possuindo
inúmeras e indiscutíveis potencialidades. Hoje mais do que
"estar" na Internet é necessário "saber estar", construindo
sites que reforcem a imagem institucional das empresas e que
imponham valores fundamentais como confiança, qualidade,
credibilidade e notoriedade, muito importantes no meio
digital e que se "transportam" para todos os outros suportes.

As redes sociais estão no seu expoente máximo, e com
possibilidade de otimização e utilização como mais um canal
de marketing e promoção. A 4 por 4, ciente que muitas
empresas e instituições não querem lidar ou gerir estes canais
de comunicação, e que por vezes devido à falta de recursos,
tempo ou dedicação não os mantêm atualizados, disponibiliza
um conjunto de serviços para o correto aproveitamento e
otimização dos mesmos.
Se pretende tirar o máximo partido da sua empresa
recorrendo ao desenvolvimento de soluções específicas e à
medida, desde apicações web, redes sociais, ferramentas de
comunicação e estratégias personalizadas, contacte-nos e
juntos iremos trabalhar de forma a encontrar a solução
adequada às suas necessidades.

Design & Multimédia
Desenvolvimento de Logotipos e imagem corporativa.
Criação de videos corporativos e promocionais
Criação de flyers, emails promocionais e brochuras e impressão.

Desenvolvimento de websites e plataformas web
Criação de website com optimização de SEO e responsivos.
Criação de plataformas web para ajudar no seu negocio.
Alojamento web.

Marketing;
Ciação de campanhas publicitarias.
Gestão de Redes Sociais.
Decoração de montras e viaturas.

" Procuramos diariamente a excelência através da
melhoria contínua dos nossos serviços, produtos e
competências..”
10
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Descrição do Projeto

Projeto
Rigor, método e transparência. Três sólidos princípios para o desenvolvimento de um projeto resultar num êxito
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Descrição do Projeto
Especificações
Identificar

1 Passo

Planear

2 Passo

Executar

3 Passo

Finalizar

4 Passo

Rigor, método e transparência. Três sólidos princípios para o desenvolvimento de um projeto resultar
num êxito. A nossa metodologia de desenvolvimento começa por uma análise cuidada para atingir o
objetivo preciso, assenta numa execução de qualidade elevada de modo a obtermos uma Aplicação Web
disponível para todos com um claro beneficiário, a sua empresa.

1

Identificar
Pensada em conjunto com o cliente, identificamos o gestor de projeto, definimos as
estratégias e consolidamos os objetivos e resultados pretendidos.

2

Planear
Definimos as atividades a levar a cabo para identificar os processos, recursos, calendário,
"deliverables" e "deadlines" esperados para o sucesso do projeto.
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3

Executar
Cumprimento das metas e objetivos, através da execução do plano integrado de projeto,
dentro do calendário definido, e gerindo eventuais alterações ou riscos.

4

Finalizar
O encerramento de um projeto é somente estabelecido quando todas as fases que o
constituem estão concluídas e todos os requisitos validados.

O cliente tem a possibilidade de acompanhar todos os
passos da metodologia.

CREATIVE ADVISOR GROUP
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Creative Medical Advisor

N

o presente, o advento mercadológico que resulta na necessidade das entidades privadas de saúde atenderem cada
vez mais a um número maior de pacientes, o que equivale a uma menor dedicação ao trabalho burocrático de todos
os serviços associados à gestão económica, legal e de recursos humanos, leva a que os prestadores de cuidados de
saúde não satisfaçam em parte os requisitos legais de aceitabilidade dos serviços por eles prestados.
A legislação nacional estabelece o regime jurídico a que ficam sujeitos a abertura, a modificação e o funcionamento
das unidades privadas de saúde, visando garantir que seja assegurada a qualidade dos serviços prestados no sector
privado assumindo os agentes a responsabilidade pelo cumprimento dos requisitos técnicos.
No entanto, as condições de gestão da qualidade e o cumprimento da legislação nacional por parte das entidades
prestadoras de cuidados de saúde são insatisfatórias, podendo ser justificados pelas contínuas alterações
legislativas, desajustamento e complexidade da legislação.
O departamento Creative MedicalAdvive, pretende efectuar assessoria e consultoria no que respeita aos processos
burocráticos que o mercado alvo enfrenta, facilitar o licenciamento, melhorar a gestão da qualidade dos seus
recursos e serviços e disponibilizar apoio na manutenção e monitorização de sistemas de qualidade de qualidade
internos.
Temos como principal objectivo dotar as unidades privadas de cuidados de saúde de uma entidade que possa
prestar o serviço de gestão burocrática e técnica de todas as suas necessidades, de forma personalizada, energética
e de qualidade, de forma a regularizar e melhorar continuamente os serviços prestados pelos nossos clientes. O
nosso propósito é melhorar o bem estar dos nossos clientes, indo de encontro e satisfazendo a maioria das suas
necessidades, desenvolvendo diariamente esforços no sentido de promover parcerias de valor com diversas
entidades.
Temos como meta garantir uma vantagem competitiva no mercado dos nossos clientes através de uma consultoria
de inovação em gestão para a evolução das organizações e das suas lideranças. Com o objectivo de garantir soluções
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Creative Medical Advisor

N

o presente, o advento mercadológico que resulta na necessidade das entidades privadas de saúde atenderem cada
vez mais a um número maior de pacientes, o que equivale a uma menor dedicação ao trabalho burocrático de todos
os serviços associados à gestão económica, legal e de recursos humanos, leva a que os prestadores de cuidados de
saúde não satisfaçam em parte os requisitos legais de aceitabilidade dos serviços por eles prestados.
A legislação nacional estabelece o regime jurídico a que ficam sujeitos a abertura, a modificação e o funcionamento
das unidades privadas de saúde, visando garantir que seja assegurada a qualidade dos serviços prestados no sector
privado assumindo os agentes a responsabilidade pelo cumprimento dos requisitos técnicos.
No entanto, as condições de gestão da qualidade e o cumprimento da legislação nacional por parte das entidades
prestadoras de cuidados de saúde são insatisfatórias, podendo ser justificados pelas contínuas alterações
legislativas, desajustamento e complexidade da legislação.
O departamento Creative Medical Advisor, pretende efectuar assessoria e consultoria no que respeita aos
processos burocráticos que o mercado alvo enfrenta, facilitar o licenciamento, melhorar a gestão da qualidade dos
seus recursos e serviços e disponibilizar apoio na manutenção e monitorização de sistemas de qualidade de
qualidade internos.
Temos como principal objectivo dotar as unidades privadas de cuidados de saúde de uma entidade que possa
prestar o serviço de gestão burocrática e técnica de todas as suas necessidades, de forma personalizada, energética
e de qualidade, de forma a regularizar e melhorar continuamente os serviços prestados pelos nossos clientes. O
nosso propósito é melhorar o bem estar dos nossos clientes, indo de encontro e satisfazendo a maioria das suas
necessidades, desenvolvendo diariamente esforços no sentido de promover parcerias de valor com diversas
entidades.
Temos como meta garantir uma vantagem competitiva no mercado dos nossos clientes através de uma consultoria
de inovação em gestão para a evolução das organizações e das suas lideranças. Com o objectivo de garantir soluções
personalizadas aos nossos clientes contamos com uma equipe preparada, e capacitada, para atender às diferentes
realidades dos nossos parceiros e elaborar propostas exclusivas de acordo com suas as necessidades e ambições.
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ServiçosMedical Advisor

Serviços Creative Medical Advice
O serviço que a Medical Advice lhe poderá oferecer será o mais completo do mercado e incluirá todas as fases necessárias à
intervenção na melhoria da gestão da qualidade dos nossos clientes.
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O

serviço que a Medical Advisor lhe poderá oferecer será o mais completo do mercado e incluirá todas as fases
necessárias à intervenção na melhoria da gestão da qualidade dos nossos clientes. Ao cliente cabe apenas contactar
ou ser contactado pela nossa empresa e comunicar a situação actual da sua clínica. Todo o processo consequente de
maximização de resultados é realizado pelo departamento Creative MedicalAdvice.
De facto o serviço visa preencher uma necessidade nacional carente em serviços análogos. Prestar-se-á uma vasta
panóplia de serviços de assessoria e consultoria médica, que poderão ser contratados na sua globalidade, ou
parcialmente, consoante as necessidades do cliente.
A panóplia de serviços disponíveis permitem oferecer um leque alargado de escolha de um “mix” combinado de
produtos, e oferecer, desta forma, um serviço (ou conjunto de serviços) ao cliente preenchendo as suas
necessidades e reforçando a proposta de valor. A integração de todos ou parte dos serviços num único processo
permite que o cliente contacte apenas assim com uma única entidade.

18
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Consultoria e Assessoria em Saúde

Apoio ao Licenciamento

F

ace ao novo quadro de referência, e tratando-se de estabelecimentos prestadores de saúde sujeitos a
licenciamento, considera-se que a organização e realização de intervenções sistemáticas de vigilância deverão ser
uma das prioridades máximas dos seu dirigentes, sendo de prever a sua repetição periódica em intervalos de tempo
necessariamente dependentes dos recursos disponíveis ou alocados para esse efeito. O Departamento Medical
Advisor da Creative Advisor Group Lda. pretende implementar acções normalizadas, susceptíveis de minimizar os
riscos resultantes de indesejáveis más condições estruturais ou de más práticas com origem nos estabelecimentos
prestadores de cuidados de saúde seus clientes.
Primeiramente realizámos uma auditoria onde reportamos o estado actual da clínica/Consultório de acordo com a
lei vigente.
O plano da acção, é previamente delineado, que inclui a elaboração da uma check-list orientadora, a
utilizar in loco, como instrumento de suporte diferenciado de informação que contempla o diferentes aspectos do
objecto da vistoria, referente ao exercício da actividade da unidade privada de saúde e sistematizado,
concretamente, aos requisitos mínimos referentes à organização e funcionamento, recursos humanos, instalações
técnicas e documentação em arquivo para o exercício da actividade das clínicas e consultórios médicos:

CREATIVE ADVISOR GROUP
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A) Averiguamos a conformidade do exercício da actividade e funcionamento do prestador visado com as disposições
legais e regulamentares aplicáveis e os padrões de qualidade mínimos exigíveis, nomeadamente:

Nº | Descrição

1.

Caracterização do estabelecimento;

2.

Organização e funcionamento;

3.

Recursos Humanos;

4.

Requisitos Técnicos;

5.

Gestão documental;

B) Condições higio-sanitárias;

C) Gestão de Qualidade em Saúde;

D) Entre outros.
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Um relatório síntese da auditoria é facultado ao prestador onde todas as não conformidades são reportadas. A
partir deste ponto recomendamos todas as modificações a elaborar na clínica;

Sendo que:
Reuniremos toda a documentação em falta, como por exemplo a licença de utilização camarária,
regulamentos internos, documentos a afixar, etc. (ficando todas as taxas inerentes a cuidado do
prestador).
Concluiremos o licenciamento junto das entidades competentes, do qual assumimos todas as
responsabilidades.
Como referimos anteriormente todo o processo é conduzido com o mínimo de esforço para a
clínica.

Reuniremos toda a documentação em falta, como por exemplo a licença de utilização camarária, regulamentos
internos, documentos a afixar, etc. (ficando todas as taxas inerentes a cuidado do prestador). Concluiremos o
licenciamento junto das entidades competentes, do qual assumimos todas as responsabilidades.

Como referimos anteriormente todo o processo é
conduzido com o mínimo de esforço para a clínica.

Tipologias:



Clínicas e Consultórios Dentários;



Unidades de Obstetrícia e Neonatologia;



Centros de Enfermagem;



Unidades Privadas de Medicina Física e Reabilitação;



Clínicas e Consultórios Médicos;



Unidades com Internamento;



Unidades de Cirurgia de Ambulatório;



Unidades de Diálise;



Medicina Nuclear;



Radioterapia/ Radioncologia;



Radiologia;



Laboratórios de Anatomia Patológica;



Laboratórios de Patologia Clínica / Análises Clínicas;



Laboratórios de Genética Médica;



Saúde Ocupacional/Medicina do Trabalho

CREATIVE ADVISOR GROUP
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Manutenção da Licença de Funcionamento

A

s unidades prestadoras de cuidados de saúde licenciadas não têm como garantido os requisitos legais obrigatórios,
na maioria das vezes devido às constantes alterações normativas e legislativas que vão entrando em vigor, estando,
portanto, susceptíveis a sanções, nas quais se inclui a revogação da licença de funcionamento.
Neste sentido propomo-nos acompanhar as unidades de saúde já licenciadas, garantindo que estas mantenham
actualizados os requisitos necessários para o seu funcionamento, assim como à implementação dos melhores
padrões de qualidade de suporte clínico e não clínico. Assim, asseguramos o acompanhamento contínuo das
unidades de saúde, trabalhando na manutenção e a atualização dos processos e da documentação legalmente
exigida.
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Implementação de Metodologias de Qualidade

E

ste serviço refere-se os meios adoptados para assegurar a Qualidade dos serviços prestados pelos nossos clientes.
Constitui-se como suporte material para os processos e procedimentos ao nível da prestação de serviços e para a
execução do conjunto de acções inerentes à de Gestão da Qualidade, podendo ser certificado pelas entidades
certificadoras de Gestão de Qualidade.
A Qualidade deverá ser uma preocupação constante de todos as unidades prestadoras de cuidados de saúde, sendo
personalizado, sendo que este serviço estabelece e descreve as bases e disposições gerais do modo de
funcionamento das clínicas nossas parceiras, de modo a assegurar a sua adequabilidade em relação aos requisitos
legais, à Política de Saúde e aos objectivos definidos pela Gerência da Empresa.
É objectivo deste serviço ir de encontro às necessidades exclusivas de cada cliente, sendo personalizado em função
deste, permitindo padronizar o conhecimento e a práticas clínicas e não clínicas. Realça-se ainda que a equipa
técnica que o implementa estará atenta à sua actualização constante.
A Medical Advisor elabora um Manual de Procedimentos específico para cada cliente, de acordo com a sua
realidade, como elemento de referência e modelo de gestão para garantir uma atitude de maior exigência e rigor na
obtenção da melhoria contínua dos serviços prestados e da satisfação dos clientes, respectivamente, contendo para
isso um conjunto de medidas técnicas, relativas aos procedimentos a ter na vigilância da saúde dos trabalhadores.
A Qualidade do Serviço Prestado, é considerada um dos objectivos fundamentais. Para que este objectivo seja
alcançado, organiza-se de modo a que os factores técnicos, administrativos e humanos que intervêm nos processos,
sejam controlados e melhorados de forma a que todos os processos se realizem em conformidade com o descrito no
Manual de Procedimentos.

CREATIVE ADVISOR GROUP
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O Serviço assenta nos seguintes itens:

Averiguamos a conformidade do exercício da actividade e funcionamento do prestador visado com as disposições legais e
regulamentares aplicáveis e os padrões de qualidade mínimos exigíveis, nomeadamente:



Caracterização do estabelecimento;



Organização e funcionamento;



Recursos Humanos;



Requisitos Técnicos;



Gestão documental;

Gestão de Qualidade em Saúde:



Excelência;



Organização e Procedimentos



Equipamentos e respetiva manutenção



Esterilização de materiais



Limpeza e desinfeção



Gestão de resíduos



Saúde e segurança dos colaboradores



Processo clínico

Segurança do doente:

24



Formação dos colaboradores;



Protecção radiológica dos doentes;



Consentimento informado;



Anestesia;



Equipamento de emergência;



Transferência de doentes;



Pós tratamento;



Assistente de consultório;



Ações no âmbito da melhoria da qualidade,
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Adequação e conforto das instalações:



Acessos e Acessibilidades



Recepção



Gabinetes de consulta



Vestiários



Sinalética



Medidas de autoprotecção



Segurança eléctrica

Condições higio-sanitárias;

Entre outros.

A

Implementação de Metodologias de Qualidade em Saúde pressupõe Auditoria Semestrais (não invalidada o facto de
haver contactos presenciais com a clínica de modo a acompanhar continuamente este processo) que determinam os
resultados a alcançar e apoia a clínica na aplicação dos seus recursos para atingir esses resultados. Proporciona o
enquadramento para estabelecer e rever os objectivos da Qualidade em saúde. Pretende-se ir atingir o topo da
classificação do SINAS (Sistema Nacional de Avaliação em Saúde) que será uma mais valia para a clínica e maximiza
o marketing desta.

CREATIVE ADVISOR GROUP
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Preenchimento do MIRR

D

26

ecorre anualmente, até 31 de Março, o período para submissão do Mapa Integrado de Registo de Resíduos (MIRR),
referente ao ano transacto, para todos os estabelecimentos produtores de resíduos hospitalares. Todas as unidades
produtora de resíduos hospitalares, dever-se-ão registar no Sistema Integrado de Registo da Agência Portuguesa do
Ambiente – SIRAPA, e até 31 de Março terão de preencher o Mapa Integrado de Registo de Resíduos, de acordo
com o regime jurídico de gestão de resíduos hospitalares estabelecido pelo Decreto-Lei nº 178/2006,
posteriormente alterado pelo Decreto-Lei nº 73/2011. Com este serviço garantimos a conformidade da V/
instituição com este quadro legal
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Autorização de aquisição directa de medicamentos
fabricantes, importadores ou distribuidores por grosso.

O

aos

INFARMED – Autoridade Nacional do Medicamento e dos Produtos de Saúde, I.P. é a entidade competente a nível
nacional para estabelecer os condicionantes e requisitos para a concessão de autorização de aquisição directa de
medicamentos de uso humano a estabelecimentos e serviços de saúde, públicos ou privados, e a instituições de
solidariedade social sem fins lucrativos, de forma a adquirirem medicamentos junto de fabricantes, importadores ou
distribuidores por grosso, permitindo o normal desenvolvimento das suas atividades terapêuticas.

Este serviço pretende lidar com o processo burocrático da aquisição de
medicamentos de uso humano por parte das entidades prestadoras de
cuidados de saúde.
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Gestão Integrada de Clínicas
O serviço de gestão integrada de Clínicas visa promover o apoio à gestão, a maximização de proveitos e a redução
de custos. Este serviço coloca o nosso Know-how em engenharia económico-financeira em saúde à disposição das
clínicas nossas parceiras. Este serviço apresenta-se como um “mix” de serviços que podemos garantir e foca-se em
ir de encontro à maioria das necessidades de uma unidade de cuidados de saúde.

Este serviço engloba:
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Licenciamento da Unidade;



Implementação de metodologias de qualidade;



Manutenção da Licença de Funcionamento;



Gestão de Resíduos Hospitalares – preenchimento do MIRR;



Gestão de Recursos Humanos;



Branding;



Webdesign;



Multimedia;



WebMarketing,



Integração na plataforma Médicos 365 e adesão ao cartão Médicos365;



Marketing em Saúde;



Serviços de Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho;



Seguro de Responsabilidade Civil e Acidentes de Trabalho;

Creative Advisor Group ® |

creativeadvisorgroup.com |

info@creativeadvisorgroup.com

Recrutamento de Profissionais de Saúde

O

Departamento Recursos Humanos em Saúde da Creative Advisor Group é unidade especializada em satisfazer as
necessidades das entidades prestadoras de cuidados de saúde no que concerne ao recrutamento, selecção e
colocação de profissionais saúde qualificados. Temos como objectivo a total satisfação do prestador com o corpo
clínico por nós facultado, dentro dos prazos estabelecidos, garantindo às clínicas nossas parceiras um
acompanhamento completo em todas as fases do processo de gestão de recrutamento de profissionais de saúde, e
monitorizando periodicamente os colaboradores por nós seleccionados.

Garantimos ao empregador:



Recrutar e seleccionar o candidato de acordo com o perfil estipulado pelo empregador;



Ter médicos de diversas especialidades com vários anos de experiência e com o perfil de candidato
pretendido pelos prestadores;



Providenciar enfermeiros com vários anos de experiência;



Providenciar técnicos de saúde (Psicólogos, Nutricionistas, Terapeutas da fala, fisioterapeutas, etc.)



Organizar reuniões trimestrais com as entidades empregadoras, com avaliação de desempenho dos
nossos profissionais de saúde, correcção de possíveis anomalias, de modo a garantir total satisfação.

Este serviço pretende enquadrar na unidade de saúde profissionais de saúde de múltiplas valências, de modo a que a
sua clínica garanta aos seus utentes o maior número de especialidades possíveis em todas as vertentes médicas e
paramédicas. Cabe à clínica somente definir quais as especialidades médicas que pretende para a sua clínica, e quais
os dias da semana em que os profissionais de saúde poderão prestar as consultas. Este serviço tem como meta
proporcionar às clínicas uma maior rentabilização do seu espaço, e proporcionando aos seus utentes uma melhor
política de saúde de proximidade.
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Construção ou Remodelação de Clínicas

E

laboramos o correto planeamento, controlo e coordenação na construção ou remodelação da sua unidade de saúde,
garantindo sempre o cumprimento de todas as disposições legais e regulamentares associadas, conjugando
métodos operacionais e funcionais, de acordo com as especificações de cada clínica.

O projecto de arquitectura da sua clínica compreende as fases de Estudo Preliminar, Anteprojeto e/ou Projeto de
Aprovação, Projecto de Execução e Assistência à Execução da Obra que se caracterizam como objectivos sucessivos
de recolha de informações, desenvolvimento de estudos/serviços técnicos e emissão de produtos finais,
prossupondo diferentes términos para a sua concretização:

Avaliar a compatibilidade do projecto com o programa de necessidades, em
especial no que se refere a:

Funcionalidade;
Dimensionamentos e padrões de qualidade;
Custos e prazos de execução da obra;

Providenciar, de acordo com os prazos pré-programados e segundo as
orientações finais do cliente, as reformulações necessárias à concretização
dos objectivos estabelecidos no programa de necessidades, evitando-se
posteriores modificações que venham a onerar o custo do projecto e/ou da
execução da obra;

Construir o conjunto de informações necessárias ao desenvolvimento da
fase subsequente, e consequente construção/remodelação da sua clínica.

Consequente licenciamento perante as entidades competentes;

30
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Analisamos a melhores opções de mercado para a compra de equipamentos
ajustados às suas necessidades.

Todo o processo será conduzido integralmente pelo MedicalAdvise
assumindo, no exercício da nossa actividade, uma particular atenção nos
aspectos como a legalidade, a funcionalidade, a aquisição de equipamentos,
as acessibilidades entre outros.
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Design eMultimédia em Saúde

Design & Multimédia
O serviço que a Medical Advisor lhe poderá oferecer será o mais completo do mercado e incluirá todas as fases necessárias à sua
medida.

CREATIVE ADVISOR GROUP

www.creativeadvisorgroup.com

33

Design e Multimédia em Saúde
Branding
Com este serviço pretende-se criar toda a imagem cooperativa associada à sua clínica, de forma a que transmita a
clara mensagem da sua clínica, ganhe credibilidade junto dos seus utentes aumentando a fidelização destes ao seu
espaço. Planeamos, criamos, produzimos e aplicamos, publicidade de acordo com os desejos das clínicas nossas
clientes, nomeadamente:

Serviços:
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Logotipo;



Cartões pessoais;



Flyers;



Cartões de agenda de consulta;



Envelopes;



Blocos de notas;



Catálogos de apresentação da clínica;



Brochuras;



Outdoors;



Montras:



Impressão em Vinil, Telas, Tecidos, etc.



Impressão UV Rígidos (PVC, PPA, etc.)



Recorte de Vinil;



Brindes;



Produtos de Divulgação Publicitária;



Meios Publicitários;



Compilação e design de documentação interna:



Documentação do Sistema de Gestão de Qualidade



Mapa de Controlo de Documentos de Origem Externa



Mapa de Controlo de Registos



Registos de Não Conformidades



Acções Correctivas/Preventivas



Monitorização Física, Química e Biológica do Processo de Esterilização



Mapa de Registo de Efectivação de Actividade



Monitorização de Medicamentos e Produtos Farmacêuticos



Monitorização da Temperatura de Medicamentos e Produtos Farmacêuticos



Consentimento Informado (com ficha de cliente)



Guia para o utente;



Requisição Interna



Identificação das necessidades de formação
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Guia para o utente;



Requisição Interna



Identificação das necessidades de formação



Plano de Formação



Equipamento



Etc.
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WebDesign

A

presença na Web, mais que uma vantagem competitiva no mercado, é, actualmente, um ponto crítico no mercado
da saúde, e mais que um site deverá ter uma plataforma web que reflicta as potencialidades da sua clínica e atraia a
atenção dos seus potenciais utentes.
O seu website demonstra aos visitantes como é a sua clínica e as suas potencialidades e qual o nível de serviço que
apresenta. Um site profissional é essencial para destacar a sua clínica em relação aos seus competidores.
Os sites criados pelo departamento Creative Design & Multimedia Advisor são desenhados à medida das suas
pretensões, com possibilidade de diversas funcionalidades (galeria de imagens, catálogos, formulários avançados,
etc.).
Podemos agregar a este tipo de sites um sistema de gestão de conteúdos (backoffice) para poder gerir directamente
as informações apresentadas no site.

Temos ao seu dispor uma vasta panóplia de soluções, sendo elas:
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Sites Simples (Low Cost);



Sites personalizados;



Design Gráfico;



Sites com Gestão de Backoffice;



Sites c/ Animação;



Lojas Online;



Intranet e Extranet;



Alojamento de Sites;



Registo de Domínios;



Optimização em Motores de Busca (SEO)
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Multimedia
Este serviço, pretende divulgar a clínica de forma eficiente sob o seu público alvo, de forma a trazer utentes ao
estabelecimento. O objectivo é aumentar a procura dos doentes às clínicas nossas parceiras.

Fotografia
Desenvolveremos um estilo de produção Fotográfica para
catálogos, produtos, montagem e tratamento digital.

Vídeos
Desenvolveremos um estilo de produção de vídeo para garantir
um processo rápido, descomplicado, eficiente e um óptimo
custo/benefício, com logo dinâmico e lower trird.
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Pré-produção
Definimos a data da gravação conveniente à sua agenda;
Fornecemos todas as informações para a preparação do vídeo.

Gravação
Chegamos ao local de filmagem na hora marcada utilizando
equipamento de alta definição;
A gravação leva em torno de 90 minutos.

38
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Produção
Os produtores e editores trabalham para contar a sua história
através de uma narrativa clara e interessante usando banda
sonora, créditos, efeitos especiais e todos os elementos de um
vídeo profissional.

Aprovação
Quando o vídeo estiver completo, lhe enviaremos uma prova
para a sua aprovação.
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Vídeos Legendado

Vídeos Recepção

40
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Animação Gráfica 2D/3D
Desenvolvemos animações em 2D ou 3D para o seu site, videos,
apresentações, que reflictam determinadas campanhas
publicitárias e/ou apresentações de determinados serviços.

Produção de CD/DVD Interactivo
Criação de um CD interactivo para a apresentação da clínica,
com vários menus e itens, que poderá distribuir pelos seus
utentes como brinde em ocasiões especiais, ou apresentar a
determinados parceiros de negócio como subsistemas de
gestão de seguros de saúde.
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WebMarketing

O

webmarketing é uma poderosa ferramenta para ganhar visibilidade para a sua clínica.
Este tipo de marketing engloba criação de conteúdo memorável, único e com potencial para virar notícia ou ser
partilhado. O nosso objectivo é criar conteúdo que atraia a atenção dos utentes alvo, e que a mensagem seja
partilhada por estes. Desta forma a mensagem é transmitida de forma pessoal e não de forma corporativa,
transmitindo maior confiança a quem lê.
O WebMarketing permite-nos chegar a um grande número de utentes interessados/potenciais com a sua
mensagem de forma simples visto que a mensagem é recebida no email.

Os serviços de WebMarketing são:
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Edição e distribuição digital de um catálogo de serviços;



Angariação de uma base de dados de acordo com o seu público alvo e área geográfica de intervenção;



Dinamização das redes sociais, nomeadamente o Facebook e montorização dos resultados;



Distribuição digital de newsletters;
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Marketing em Saúde
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Abertura de Clínicas

O

plano de Negócios é um elemento crítico em qualquer negócio, sendo que no “mercado” da saúde este assume uma
importância vital na concretização da abertura de uma nova unidade de prestação de cuidados de saúde. O Plano de
Negócios permite ao empreendedor aprimorar sua ideia, tornando-a clara, precisa e de fácil entendimento. Ele terá
informações completas e detalhadas sobre o mercado, assegurando assim uma visão de todo o seu negócio,
analisando o mercado geográfico, o público-alvo, a concorrência, e todos outros indicadores que possam mensurar
taxativamente o grau de sucesso da implementação de uma unidade de prestação de cuidados de saúde, visando
estruturar toda a parte relativa às estratégias de marketing, partes operacionais e financeira, para analisar a
viabilidade do negócio.

Este serviço pretende analisar o volume de recursos que será necessário para a implantação (capital necessário), a
lucratividade e a rentabilidade do negócio, elaborando um Plano de Negócios facilitando, desta forma, a
concretização da abertura da sua clínica.

44
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Análise de Mercado
A análise de mercado pretende situar aclínica no mercado através da análise de dados secundários (especialidades,
preçário, concorrência, área geográfica de intervenção). Desta forma o empreendedor poderá elencar quais as
principais oportunidades e ameaças que a clínica está sujeita; analisando o mercado envolvente, definir-se-á os
pontos fortes e fracos do futuro empreendimento.

Pesquisa de Marketing
A pesquisa de marketing corresponde à realização de dados primários, à análise de dados e à edição de relatórios de
dados e descobertas relevantes sobre uma situação específica de marketing, através de indicadores previamente
definidos e mensuráveis, prevendo conhecer o público-alvo assim como suas necessidades, auxiliando assim a
tomada de decisão para as opções dos serviços que a unidade de prestação de cuidados de saúde deverá solucionar.
Assim, com este serviço, propomos-mos a analisar quais as melhores campanhas de marketing a empregar de modo
a abranger o maior número de potenciais utentes para a sua clínica.
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Planeamento Estratégico
O Planeamento Estratégico pretende delinear as ações e objectivos da clínica empresa, direccionando, assim, todos
os esforços dos colaboradores para conquistar objectivos comuns. É através desta análise da organização e do
ambiente geográfico e socioeconómico na qual ela está inserida que são gerados subsídios para determinar sua
identidade organizacional (Negócio, Missão, Visão e Valores), as suas metas e os rumos que pretende seguir.
Através de políticas sistémicas e devidamente padronizadas possibilita-se o surgimento de ideias sobre como a
clínica poderá gerar valor agregado, ou seja, um diferencial para os seus clientes.
Uma vez que o ambiente no qual a unidade prestadora de cuidados de saúde se insere é um ambiente dinâmico,
influenciado pelas constantes mudanças no mercado, este deverá ser revisto continuamente. Este serviço pretende
fornecer o conhecimento necessário para que o proprietário possa fazer tal revisão ao longo da sua elevação
profissional.

Plano de Marketing
O plano inicia com a definição do público-alvo. Logo após, será elaborada em conjunto com o proprietário da clínica,
a proposta de valor desta, ou seja os benefícios que a clínica disponibiliza aos seus utentes e potenciais utentes
através dos serviços que se proporciona realizar.
A partir disso, será realizado o posicionamento da empresa no mercado, tendo em vista o perfil do público-alvo,
bem como os benefícios que o mesmo irá proporcionar.
Com as pesquisas realizadas e as estratégias definidas, os consultores, juntamente com o cliente, darão início à
estruturação das Táticas de Marketing, que englobam os 4P’s do Marketing – Produto, Preço, Praça e Promoção.
Concluído o plano de marketing, o cliente poderá traçar ações para aproximar seu empreendimento do mercado e
dos seus utentes. Uma vez mais este serviço deverá ser realizado de forma contínua, com avaliações semestrais
através de indicadores mensuráveis previamente definidos.
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Design by Creative Advisor Group
Braga – Portugal.
T: +351 933 559 101 E: infor@creativeadvisorgroup.com
W: https://www.creativeadvisorgroup.com
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