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Coimbra: Recém-licenciados pela ESEnfC promovem “Mais
Saúde para S. Tomé”

Recém-licenciados pela Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (ESEnfC) conceberam um projeto de empreendedorismo
social que visa angariar material hospitalar e, se possível, fundos financeiros que ajudem a minimizar as infeções no Hospital
Central de S. Tomé e Príncipe.
“Reduzir ao máximo a taxa de infeção nosocomial (infeção adquirida após contacto do paciente no meio hospitalar) no Hospital
Dr. Ayres de Menezes, garantindo a segurança dos profissionais de saúde, melhorando a prestação de cuidados aos doentes e,
consequentemente, reduzindo a taxa de morbilidade e de mortalidade dos utentes” constitui o grande objetivo do projeto “Mais
Saúde para S. Tomé”, afirmam os seus responsáveis.
Composto por três finalistas da ESEnfC (Ana Sofia Rêgo, Joana Melissa Valentim e Miguel Ângelo Frade) e por duas
enfermeiras que trabalham naquele hospital e que estiveram em Coimbra a fazer o complemento de formação para equivalência à
licenciatura (Alter Batista de Sousa e Isabel Rita Gomes), o grupo de empreendedores está empenhado em motivar as empresas a
estabelecerem parcerias, demonstrando-lhes os benefícios da responsabilidade social.
Os promotores deste projeto querem firmar acordos com empresas de vários setores (transportes, telecomunicações, material
hospitalar…), que, além de poderem vir a contribuir monetariamente, solidariamente ofereçam bens e serviços em prol da saúde
em S. Tomé e Príncipe.
Através da criação de uma página Web, serão publicitadas as empresas envolvidas neste projeto, que saberão onde e como foi
aplicado o seu contributo.
Chegar aos meios de comunicação social, no sentido de, também dessa forma, dar a conhecer a participação das empresas no
projeto “Mais Saúde para São Tomé” será outra forma de as reconhecer, dando-lhes notoriedade e reputação no mercado.
Os responsáveis do projeto “ Mais Saúde para São Tomé” contaram com o apoio do Gabinete de Empreendedorismo da ESEnfC.
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Regista-te para veres aquilo de que os teus amigos gostam.
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