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A Newsletter do Grupo 4work comemora este mês de
Setembro o seu primeiro aniversário. Como tal, não
podíamos deixar passar esta data sem apresentar os
mais sinceros agradecimentos aos nossos colaboradores
e parceiros mas, sobretudo, aos nossos clientes, por
todo o apoio demonstrado ao longo deste ano.

De facto, já se passou um ano desde que lançámos este projecto cujo objectivo principal era o
estreitamento dos laços que nos unem aos nossos clientes e o balanço geral que fazemos, destas 12
edições da Newsletter, é bastante positivo.
Através da Newsletter criámos um espaço de comunicação onde abordámos e debatemos temas
diversificados, como: saúde, medicina, farmácia, segurança no trabalho, segurança alimentar, nutrição,
novas tecnologias, legislação (particularmente na área da Segurança e Saúde no Trabalho), formação e
muitos outros temas actuais de interesse geral.
Pretendíamos uma maior proximidade com os nossos clientes e este projecto tem vindo a mostrar-se uma
ferramenta essencial para a concretização deste objectivo.
Mas, para além das notícias de carácter geral a Newsletter permitiu-nos também partilhar com os nossos
clientes algumas conquistas que temos vindo a alcançar a nível interno e organizacional no decorrer deste
ano. Na realidade, este ano foi, na sua globalidade, um ano de crescimento e consolidação para as três
empresas do Grupo 4Work:

A 4Work, que já possuía autorização para a prestação de serviços de saúde do trabalho, obteve
em 30 de Março de 2010 autorização para prestar serviços de Medicina do Trabalho a empresas
de actividades no sector industrial, no sector de comércio e serviços e empresas com actividades
de risco elevado.

A Presmed conseguiu um aumento exponencial dos pedidos de avaliações de risco.
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A Medwork diversificou e alargou a sua oferta formativa.
Aderimos à Redes sociais presentes na Internet, nomeadamente ao Linkedin e ao Faceboook,
espaços onde publicitamos a nossa actividade e os eventos que desenvolvemos, sobretudo ao
nível da Formação.

No sentido esclarecer dúvidas e prestar auxilio no preenchimento/envio do Anexo D, do
Relatório Único, que entrou em vigor este ano, fizemos um Workshop e criámos uma linha de
apoio ao cliente.

Conhecedores de que a adopção das Normas ISO é vantajosa para as organizações, uma vez
que lhes confere maior organização, produtividade e credibilidade - elementos facilmente
identificáveis pelos clientes -, estamos actualmente em fase de marcação da auditoria interna
para obtenção da certificação pelo Sistema de Gestão da Qualidade - NP EN ISO 9001:2008.
Os sucessos que as empresas do Grupo 4Work têm vindo a alcançar comprovam o fortalecimento da nossa
posição no mercado e permitem-nos prestar um serviço de maior qualidade aos nossos clientes.
Continuaremos a tentar fazer mais e melhor, de modo a responder ás vossas necessidades e expectativas,
esperando, assim, poder continuar a contar com a v/ confiança e apoio nos anos vindouros.
Os nossos sinceros agradecimentos a todos

A Administração.
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