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Medigraf premiado nos 

Broadband Infovision Awards

 01/11/2013  Medigraf / Prémio Broadband Infovision

Medigraf ganhou o Prémio Broadband Infovision na categoria "Changing 

Lives". Os Prémios Broadband Infovision são considerados um dos mais 

prestigiados no reconhecimento da excelência em Banda Larga no 

Mercado.

A categoria "Changing Lives" reconhece um trabalho que tenha um 

impacto significativo nas telecomunicações da comunidade e que 

contribua para o seu desenvolvimento económico e/ou social.

Medigraf é uma plataforma web, desenvolvida pela PT Inovação, para 

assistência e formação médica remota e em tempo real, suportado 

através da banda larga pública. A sua utilização permite fazer chegar 

cuidados médicos a qualquer parte do mundo. Os profissionais de saúde, 

de diferentes especialidades, podem realizar consultas e exames 

remotamente e a baixo custo, sendo apenas necessário uma ligação à 

Internet e um computador ou tablet com câmara.

Sendo assim, a solução Medigraf destaca-se enquanto aplicação com 

capacidade para melhorar, de forma eficaz, as condições de vida das 

populações, no que respeita aos seus bens mais preciosos, a saúde e o 

bem estar.

Esta solução permite melhorar a acessibilidade aos cuidados de saúde, 

uma vez que permite a realização de consultas médicas a populações de 

regiões mais isoladas ou carenciadas e criar redes de comunicação entre 

médicos que, de forma Multi-Serviço/Multi-Canal, fazem o diagnóstico 

remoto por especialistas clínicos, suporte em contexto de emergência, 

partilha de casos clínicos e formação.
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como empresa líder.

Candidaturas
(candidaturas.html)

Se tem talento e quer fazer parte 

da nossa equipa, não espere pelo 

amanhã para agarrar o seu futuro 

hoje! Registe-se agora! - ver mais

(candidaturas.html)

Sustentabilidade
(sustentabilidade.html)

A PT Inovação tem um Programa 

de Sustentabilidade Ambiental em 

ação, com várias ações 

desenvolvidas em dois âmbitos - 

ver mais (sustentabilidade.html)

Contacte-nos aqui
(contactos.html)

Rua Eng. José Ferreira Pinto Basto

3810 - 106 Aveiro (PORTUGAL)

E: contact@ptinovacao.pt

(mailto:contact@ptinovacao.pt)

T: +351 234 403 200 

Newsletter
Subscreva a nossa newsletter 
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