Apresentação VAMED
Vosso parceiro na área da saúde – www.vamed.com

Líder Internacional de Mercado
com a cadeia de valor mais completa

VAMED é a empresa líder oferecendo uma cadeia de valor
completa na área de planificação, construção e gestão de
projectos da saúde
Foco na Saúde
Player Global
Cadeia de valor mais completa
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VAMED – Portfólio de Serviços

Da idéia do projecto até a gestão – Sem fronteiras, ao serviço de saúde

IMPLEMENTAÇÃO DE PROJECTOS
CONSULTAR

DESENVOLVIMENTO
DO PROJECTO *

ENGENHARIA

GESTÃO
DO PROJECTO

* Inclusive estruturação do FInanciamento

Projectos “chave na mão” (turn-key)
Pacote de equipamentos médicos
Actualização / Remodelação
IT / Sistemas de informação hospitalar
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MANUTENÇÃO &
GESTÃO
HOSPITALAR

VAMED hoje

• Líder do mercado internacional com sede principal na Áustria;
• Cerca de 800 projectos de saúde realizados com sucesso em todo o mundo;
• Presença em África com mais de 90 centros de saúde implementados assim como
serviços de formação/qualificação de pessoal e gestão hospitalar em países como Gana,
Gabão, Quênia, Cabo Verde, Tunísia, Moçambique, Senegal, Mali, Nigéria, Mauritânia,
Marroco, Zâmbia, Guinea Equatorial, Uganda e outros;
• Projectos realizados em mais que 79 países em quatro continentes;
• Cooperação com 5 clínicas principais de universidade;
• Fornecimento de serviços a 600 unidades de saúde internacionais;
• Prestação de serviços para mais que 143,000 camas;
• Líder
no
mercado
de
saúde
e
medical
(9 resorts e SPAs – 2.5 mio. clientes p.a., 29% do mercado)

wellness

na

• Líder no mercado privado de rehabilitação (8 em operação, ~15 % do mercado)
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Áustria

Accionistas

10%

77%

13%

B&C

Fresenius SE

IMIB

Banco Áustriaco

República Áustria
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Contacto

Contacto:
Vamed Engineering GmbH
Sterngasse 5
1230 Viena
Áustria
Leonardo Zauli

Gestor Regional África
Tel.: +43/1/60 127-1321
Mob: +43/676/83 127 1- 3211
e-mail: leonardo.zauli@vamed.com
www.vamed.com
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