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Maior proximidade a cuidados de saúde
para a população de Leiria e concelhos limítrofes

Clínica CUF Leiria abre amanhã

A rede CUF alarga a sua presença a mais um distrito, com a abertura da Clínica CUF Leiria,

que inicia a sua atividade a partir de amanhã, sexta-feira 27 de janeiro, garantindo, aos

residentes de Leiria e concelhos vizinhos, o acesso a cuidados de saúde diferenciados e de

excelência, aliados a elevados níveis de conforto e qualidade de serviço. Esta é a primeira

fase de um projeto que ficará concluído com a abertura do futuro Hospital CUF Leiria.

A nova Clínica CUF Leiria garante uma oferta alargada de cuidados de saúde para toda a família,

com consultas em mais de 20 especialidades médicas e cirúrgicas - entre as quais Medicina Geral e

Familiar, Pediatria, Ginecologia-Obstetrícia, Oftalmologia, Cardiologia - cuidados de enfermagem,

análises clínicas e outros exames complementares de diagnóstico como Raio-X, Mamografia e

Ressonância Magnética - a disponibilizar até ao final do primeiro semestre. Posteriormente, em data

a anunciar, a clínica disponibilizará, para situações de saúde inesperadas, a consulta sem marcação

de Medicina Geral e Familiar.

Com um corpo clínico diferenciado, equipamentos médicos modernos e instalações que asseguram

todas as condições de segurança e conforto, a mais recente unidade da rede CUF conta com uma

equipa de mais de 100 colaboradores.

Implementada na Urbanização da Quinta da Malta, numa área superior a 1.300 metros quadrados, a

Clínica CUF Leiria resulta de um investimento de mais de 8 milhões de euros.

Para o Presidente da Comissão Executiva da CUF, Rui Diniz, a abertura da Clínica CUF Leiria

trata-se de "um importante passo para a estratégia de expansão e consolidação da rede CUF que

vai permitir aumentar a oferta de cuidados de saúde diferenciados à população da região e dar

resposta às suas necessidades de prevenção, diagnóstico e tratamento". A abertura da clínica

representa a primeira fase de um projeto que ficará concluído com a abertura do Hospital CUF

Leiria.
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Representando um investimento de 50 milhões de euros, o futuro Hospital CUF Leiria, a construir

em parceria com a Mekkin - um grupo multinacional sediado em Leiria - irá disponibilizar, a uma

área de influência de mais de meio milhão de habitantes da região Centro, cuidados de saúde

diferenciados, onde se incluem diversas valências como Internamento, Bloco Operatório e Hospital

de Dia Médico e Oncológico, sendo uma unidade hospitalar capaz de responder até aos casos mais

complexos.

Sobre a Clínica CUF Leiria

● Mais de 8 milhões de investimento
● Mais de 100 colaboradores
● Mais de 1.300 m2
● Mais de 20 especialidades médico-cirúrgicas
● 25 gabinetes de consultas, exames ou tratamento
● Imagiologia
● Análises Clínicas
● Disponibilização de acordos com os principais seguros de saúde
● Parque de estacionamento com 40 lugares
● Acesso próximo a rede de transportes públicos
● Horário de funcionamento: dias úteis das 8h às 21h e sábado das 9h às 12h

Sobre a CUF
● 77 anos de experiência em saúde hospitalar
● Líder na prestação privada de cuidados de saúde de qualidade em Portugal
● Marca de prestação de cuidados de saúde com maior notoriedade, confiança e satisfação

dos clientes
● Mais de 1 milhão de clientes
● Rede de 22 hospitais e clínicas, implementados em 16 municípios - Lisboa, Porto, Almada,

Oeiras, Cascais, Sintra, Mafra, Torres Vedras, Santarém, Coimbra, Viseu, S. João da
Madeira, Matosinhos, Montijo e, agora, também em Leiria.

● Mais de 11 mil colaboradores
● Realizou, em 2021, mais de 2 milhões de consultas, mais de 60 mil teleconsultas, mais de

um milhão de exames de imagiologia, mais de 280 mil urgências, 53 mil cirurgias, perto de 4
mil partos, 40 mil sessões de radioterapia e mais de 13 mil sessões de quimioterapia.
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