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Foi em Gaia, na «Alert»,

empresa criadora de siste-

mas de informação para a

saúde, que o Presidente da

República Cavaco Silva en-

cerrou a 4ª Jornada do «Ro-

teiro para a Ciência». Ob-

jectivo principal na escolha

do tema “valorizar o papel

dos cientistas na socieda-

de portuguesa, chamar a

atenção, estimular o in-

vestimento do sector pri-

vado na investigação.”

Verdadeiramente fasci-

nado pelo que cientistas por-

tugueses, às vezes bem

jovens, têm projectado e de-

senvolvido, Cavaco Silva fala

do papel “decisivo que a

área do conhecimento

desempenha para mais e

melhor competitividade e

por consequência a cria-

ção de emprego. Os bons

exemplos são um estí-

mulo para o desenvolvi-

mento do país”, manifesta-

va o presidente da República

após uma apresentação rá-

pida mas muito precisa dos

serviços da Alert, nas suas

magníficas instalações, na

Arrábida.

Acompanhado por uma

vasta comitiva, muitos políti-

cos mas também muitos

empresários, Cavaco Silva

dava conta da “grande satis-

fação”, que representou es-

tar numa empresa criada há

apenas nove anos, mas já

instalada em vários conti-

nentes, conta com 500 cola-

Em 1998, Jorge Guima-
rães foi galardoado com o
Grande prémio BIAL de Me-
dicina, tendo investido o valor
do prémio na criação de
uma empresa. Nascia em
Dezembro de 1999, no Por-
to, a MNI – Médico na In-
ternet, saúde na Internet, ac-
tualmente designada ALERT
Life Sciences Computing.

A actividade inicial da
empresa relacionava-se
com a saúde na Internet,
área que ainda hoje de man-
tém e que é auto-suficiente.
Reconhecendo as necessi-
dades existentes no merca-
do, a MNI reposicionou a sua
área de actuação e investiu
no desenvolvimento de soft-
ware para os serviços de
saúde.

Actualmente, o Grupo
conta com mais de 500 co-
laboradores e marca pre-
sença em vários pontos do

O que é a ALERT
mundo, nomeadamente Es-
panha, França, Itália, EUA,
Canadá, Brasil, Alasca, Ma-
lásia e Singapura entre ou-
tros países. Os produtos
Alert foram implementados
em 639 hospitais e 7 936
centros de saúde e clínicas
privadas.

O principal objectivo da
empresa é o desenvolvi-
mento, distribuição e imple-
mentação do Software clí-
nico com a missão de criar
ambientes clínicos sem pa-
pel. O fundador e presidente
do Conselho de Administra-
ção da empresa, Jorge Gui-
marães, aponta como lema:
«melhorar a saúde e prolon-
gar a vida, alcançar rentabili-
dade para benefício da so-
ciedade e inspirar outros pa-
ra a excelência através do
nosso exemplo». Diz ainda
«temos de ser dedicados»,
para trabalhar na Alert.

Papel dos cientistas

Valorizado por Cavaco Silva

boradores “de elevada

qualificação”, uma taxa de

crescimento de 100%. O

software clínico criado pela

Alter está instalado em mui-

tos hospitais, centros de

saúde e outras entidades no

país e fora dele “sei o quan-

to é reconhecido e aplau-

dido.” A aposta na inovação

já valeu ao autor do projecto,

presidente da empresa, o

Prémio Bial.

A Alert é um exemplo de

como se pode e deve ser

competitivo a nível interna-

cional. Há ainda um grande

caminho a percorrer, o pre-

sidente da República fala em

“combater a exclusão in-

formática” que atinge so-

bretudo pessoas com nível

de ensino abaixo do Ensino

Secundário.

É justo que a Alert queira

ser das melhores do mundo

tudo aponta para essa meta

tanto que o presidente da

República considera uma

“redundância desejar su-

cesso”, a uma empresa que

é exemplo disso mesmo e

de motivo de orgulho para os

portugueses.
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Cavaco Silva, inaugurou a nova sede da Alert em Gaia...

...a que seguiu a visita às instalações...

A explicação feita por Jorge Guimarães


