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Informam-se todos os profissionais que segunda-feira, à noite, foi atribuído ao hospital o prémio 

nacional na Energia e Ambiente 2014, escolhido por um Juri nacional que atribui o prémio absoluto 

na categoria Serviços, valorizando todo o trabalho que foi implementado ao longo dos anos na 

poupança energética e na sustentação em matéria de energia e ambiente. 

O prémio foi simbolizado por uma serigrafia do escultor Pedro Calapez, e é também uma organização 

do Jornal de Negócios. 

Este jornal fará edição especial dedicada ao evento, que foi acompanhado por emissão de TV, 

eventualmente a passar nos canais cabo, com entrevista relativa a esta unidade de saúde. 

Além disso, foi feita edição em revista, que temos em poder do Conselho de Administração. 

Este prémio é dedicado a todos os profissionais, relevando-se aqui quer os que contribuem para a 

sustentação energética e boas práticas quer todos pelo reconhecimento do trabalho em prol da 

organização e, em especial, ao empenho e atenção de Rui Murteira, dos profissionais que com este 

trabalham e do Técnico Luís Pinto, que interage no serviço e que formatou a candidatura ouvindo o 

responsável pelo SIE. 

Este prémio simboliza pois o profissionalismo de todos quanto laboram neste hospital e isso não só 

está expresso na mensagem ontem de manhã da ARS Centro, IP, como isso constitui elemento de 

vitalidade para a unidade da região centro: 

“Aproveito para endereçar as felicitações do Senhor Presidente do Conselho Diretivo, Dr José Manuel 

Tereso, e de mim próprio, a todos os profissionais do Hospital Dr Francisco Zagalo por este prémio 

que tanto honra o hospital e a região de saúde do Centro.    

Lúcio T D Meneses de Almeida 

Assessor-médico do Conselho Diretivo 
Administração Regional de Saúde do Centro IP (sede) 

Junto se anexam extratos de revista e fotos. 
 
 

O Presidente do Conselho de Administração 
 
 

Luis Vaz 
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