20 ANOS
COMPROMETIDOS COM A
TRANSFORMAÇÃO DO
SETOR DA SAÚDE

MEMÓRIA
CORPORATIVA 2018

2018 EM NÚMEROS

146

Projetos

50

12

Novos
clientes

Países
diferentes

NÚMEROS 1998-2018

744
Clientes

Desenvolvemos a nossa atividade em
todos os âmbitos do setor da saúde,
com diferentes intervenientes:
Administrações Públicas,
organismos reguladores de
saúde e prestadores de
serviços de saúde públicos

75% ATIVIDADE
66 CLIENTES

Prestadores de saúde
privados, serviços sociais e
sócio sanitários, grupos
investidores e financeiros
em saúde

8% ATIVIDADE
15 CLIENTES

Empresas do âmbito da
tecnologia médica e da
indústria farmacêutica e
biomédica

9% ATIVIDADE
15 CLIENTES

Centros de I+D+i, iniciativas
do âmbito biotecnológico e
das tecnologias médicas em
fase de desenvolvimento

3% ATIVIDADE
6 CLIENTES

Outros: associações
(prestadores, doentes,
profissionais, colégios de
profissionais …),
distribuição farmacêutica,
etc.

5% ATIVIDADE
11 CLIENTES

Em 2018 continuámos a
conhecimento para os nossos
clientes e para o resto dos
profissionais do setor.

9 PUBLICAÇÕES DE CLIENTES
1 PUBLICAÇÃO PRÓPRIA
“Translational Knowledge in Healthcare”

2496
Projetos

27

Países
diferentes

Os nossos três últimos anos:

2016

2017

34
3
169
14
4

Novos clientes
Novos clientes/mês
Projetos
Países diferentes
Publicações

19
2
139
13
4

Novos clientes
Novos clientes/mês
Projetos
Países diferentes
Publicações

50
4,5
146
12
10

Novos clientes
Novos clientes/mês
Projetos
Países diferentes
Publicações

2018

20 anos de trajetória que
nos posicionam como
empresa líder e de
referência internacional no
âmbito da consultoria
especializada no setor da
saúde

A VOZ DOS NOSSOS CLIENTES
JOSEP TABERNERO, MD PhD
Chefe do Serviço de Oncologia do
Hospital Universitário Vall d’Hebron
Diretor do Instituto de Oncologia
Vall d’Hebron (VHIO)

“Durante os últimos anos, a Antares Consulting
tem-nos acompanhado no desenvolvimento de
aspetos tanto estratégicos (suporte na elaboração
do nosso plano estratégico) como mais operativos
(reorganização de processos de consultas externas
ou o plano funcional da nova área de oncologia do
Hospital Vall d’Hebron). Fruto destes trabalhos,
podemos avançar numa redistribuição de espaços
das consultas externas mais eficiente e racional,
numa melhor distribuição das cargas de trabalho e,
atualmente, estamos a trabalhar no processo de
prestação de cuidados ao doente internado.
A colaboração com a Antares Consulting trouxenos uma metodologia de trabalho e uma visão
externa que podemos contrastar com o
conhecimento da realidade específica da Área de
Oncologia do Vall d’Hebron e questionar a forma
como estamos a desenvolver a nossa atividade
assistencial e de investigação, de forma a melhorar
a prestação de cuidados ao doente e a manter o
nosso nível de excelência num ambiente de
atividade crescente e recursos limitados.”

Temos um sistema de qualidade que
nos permite analisar e avaliar o nosso
trabalho para garantir o melhor serviço
aos nossos clientes.

85%

Recomendaria a Antares
Consulting a outras
instituições do setor.

96%

Trabalharia de novo com a
Antares Consulting,

95%

Avalia como muito bons e
bons atributos da equipa:
conhecimento do setor,
atenção pessoal,
compreensão do problema
do cliente, etc.

96%

90%
DR. ALAIN FUSEAU
Presidente da Comissão Médica do
Groupe Hospitalier du Havre

"Trabalhámos com a Antares Consulting durante
um período de seis meses e em circunstâncias
difíceis. A equipa demostrou um forte
compromisso com o serviço de psiquiatria do Le
Havre e uma rápida compreensão dos nossos
problemas. Abertos em todos os momentos a
escutar as equipas médicas e assistenciais, com
uma grande perceção das nossas necessidades e
considerando as limitações locais, regionais e
nacionais.
A equipa da Antares Consulting esteve sempre ao
nosso lado e a qualidade do seu serviço permitiu
um replaneamento do projeto assistencial do qual
estamos especialmente satisfeitos.”

Avalia como muito boa e
boa a gestão global do
projeto: qualidade, prazos
de entrega, metodologia e
compromisso, entre outros.

Viram cumpridas as suas
expetativas.

Altamente valorizados pelo
nosso:
COMPROMISSO
CONHECIMENTO ESPECIALIZADO
PERSPETIVA INTERNACIONAL

Madrid
Paseo de la Castellana, 123, Esc. dcha., 4º B
28046 Madrid, España
Tel.: +34 91 781 06 66
Fax.: +34 91 781 06 67
antaresmadrid@antares-consulting.com

Lima
Av. Ricardo Palma, 341, oficina 304
Edificio Platino
Distrito Miraflores, Perú
antares@antares-consulting.com

Barcelona
Josep Tarradellas, 8-10, 4ª planta
08029 Barcelona, España
Tel.: +34 93 241 89 50
Fax.: + 34 93 209 95 67
antaresbcn@antares-consulting.com

Lisboa
Largo das Palmeiras, 9
1050-168 Lisboa, Portugal
Tel.: +351 21 350 58 94
Fax.: +351 21 316 05 05
antareslisboa@antares-consulting.com

Bruxelas
Avenue Louise, 54
1050 Bruselas, Bélgica
Tel.: +32 2 893 00 65
antares@antares-consulting.com

Paris
7, boulevard de Magenta
75010 París, Francia
Tel.: +33 (0)173 54 76 15
Fax.: + 33 (0) 147 66 46 78
antaresparis@antares-consulting.com

La Paz
Edificio Multicentro, Torre A, Piso 10, D1002
Av. Arce 2299 Sopocachi – La Paz, Bolivia
Tel.: + (591) 2 244 3225
antares@antares-consulting.com

Santiago
Salvador 95, Of 101
Providencia, Santiago, Chile
Tel.: +56 2 243 11 800
antares@antares-consulting.com

@AntaresConsult
WWW.ANTARES-CONSULTING.COM

