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Novos hospitais CUF mais eficientes com
tecnologia Siemens
●

José de Mello Saúde confiou na Siemens para equipar os novos hospitais em
Lisboa, Sintra, Torres Vedras e Santarém

●

O sistema Desigo CC, a mais recente plataforma de gestão de edifícios, será
instalado nestes hospitais

●

Parceria entre as duas empresas irá prolongar-se por 10 anos

A Siemens, através da divisão Building Technologies (BT), vai equipar cinco novos
hospitais da José de Mello Saúde com tecnologias inovadoras de gestão de
edifícios. As soluções da Siemens vão tornar os hospitais CUF Tejo, CUF Sintra,
CUF Torres Vedras, CUF Santarém e o novo edifício do Hospital CUF Descobertas
mais eficientes, seguros e confortáveis.

As cinco unidades hospitalares vão receber o sistema Desigo CC, a mais recente
plataforma multidisciplinar de gestão de edifícios da Siemens, que integra os
sistemas de automação e de AVAC 1, o controlo da iluminação, a eficiência
energética, assim como as soluções de proteção e deteção de incêndios dos
edifícios. Esta solução permite controlar e manter as infraestruturas e apoiar a
implementação de medidas de eficiência energética e de redução de emissões.

No novo Hospital CUF Tejo, em construção em Alcântara, em Lisboa, destaca-se a
instalação de um dos sistemas de segurança e proteção de incêndios mais
inovadores do mercado.

Luís Mourato, diretor geral da Building Technologies da Siemens Portugal, sublinha
que “com as nossas pessoas, referências, experiência e conhecimento técnico
queremos ajudar a criar os espaços ideais”, acrescentando que “neste âmbito vamos
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continuar a apoiar a José de Mello Saúde com as mais modernas soluções de gestão
de edifícios para que os hospitais do grupo proporcionem o conforto, segurança e
eficiência que os seus utentes exigem.”

No âmbito deste projeto, a Siemens irá fornecer um sistema de gestão técnica com
30.000 pontos e um sistema de controlo automático de salas com mais de 1000
controladores. O empreendimento inclui ainda a instalação de painéis de deteção de
incêndio Sinteso e de mais de 2500 dispositivos de deteção de gás e de controlo de
acessos. Todos estes equipamentos serão integrados nos sistemas SiPASS e
Siveillance e controlados pela plataforma Desigo CC.

Todas as soluções Siemens para a gestão de edifícios são soluções integradas e
geridas em sistemas que podem ser monitorizados à distância e que proporcionam
um output regular de dados para uma efetiva manutenção e gestão, incluindo o
sistema de gestão de energia Navigator, que permite analisar os dados decorrentes
da performance energética do edifício.

Finalmente, a Siemens estabeleceu uma parceria com a José de Mello Saúde
destinada a assegurar a conservação e manutenção das instalações e sistemas nos
cinco hospitais durante 10 anos, o que permite que as soluções implementadas se
encontrem permanentemente atualizadas, durante todo o seu ciclo de vida.
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Sobre a Siemens Portugal
A Siemens está em Portugal há 113 anos empregando atualmente 2.333 profissionais. A Siemens sedeou em
Portugal vários centros de competência mundiais nas áreas da energia, infraestruturas, tecnologias de informação
e serviços partilhados, que exportam soluções e serviços made in Portugal para os cinco continentes. Para mais
informações visite www.siemens.pt ou https://twitter.com/SiemensPortugal

A Siemens AG é um grupo empresarial líder de mercado em tecnologia, que se destaca há mais de 170 anos pela
excelência da sua engenharia, inovação, qualidade, fiabilidade e internacionalidade. A empresa está presente em
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todo o mundo, com enfoque nas áreas de eletrificação, automação e digitalização. Sendo um dos maiores
produtores mundiais de tecnologias energeticamente eficientes, com grande economia de recursos, a Siemens é
um dos fornecedores líderes de soluções eficientes para a produção e transmissão de energia, e pioneira em
soluções para infraestruturas, automação, acionamentos e soluções de software para a indústria. Através da sua
subsidiária Siemens Healthineers AG, cotada na Bolsa, é também um fornecedor líder de equipamentos de
imagiologia médica – desde sistemas de tomografia computorizada e de ressonância magnética a diagnósticos
laboratoriais e tecnologias de informação clínica. No ano fiscal de 2018, findo a 30 de setembro de 2018, a
Siemens gerou receitas de 83,0 mil milhões de euros e um resultado líquido de 6,1 mil milhões de euros. No fim de
setembro de 2018, a Siemens empregava mundialmente cerca de 379.000 colaboradores. Para mais informações,
consulte a internet em www.siemens.com.
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