
 

 

Lisboa, 7 de Maio de 2018 
 
Caríssimos Consócios, Exmas. Senhoras, Exmos. Senhores: 
 
Maio, mês de luz, será também o mês da Luz: a nossa Convidada / Homenageada de Maio 

de 2018, a Engª Isabel Vaz, é a Presidente da Comissão Executiva da Luz Saúde, empresa 

que criou já há 18 anos e que transformou numa organização aclamada e reconhecida na 

área da saúde em Portugal. 

Nascida no Porto, Isabel Vaz formou-se em Engenharia Química no Instituto Superior 

Técnico. Após algumas incursões na área da sua formação como investigadora no Instituto 

de Biologia Experimental e Tecnológica e depois no grupo farmacêutico Atral Cipan, 

ingressou na Consultora McKinsey – empresa de consultadoria de gestão estratégica – nos 

dourados anos 90, apercebendo-se, então, de que a gestão era a sua grande paixão.  

Depois de passar vários anos naquela Consultora, 

enveredou pela gestão hospitalar, área que nunca mais 

abandonou. 

Para além do Porto, onde nasceu, e Lisboa, onde vive, 

Isabel Vaz tem o coração em Setúbal, cidade natal dos 

Pais e para onde com eles se mudou quando ainda era 

menina. 

 

Líder indiscutível, persistente, lutadora e apaixonada, Isabel Vaz é também uma Mulher de 

Família e é com esta que gosta de passar muitos dos seus tempos livres. 

Em 2014, enfrentou o desmoronamento do GES e com ele receou também ter que encarar o 

final do seu grande sonho. Com tenacidade, voltou a pôr de pé o projecto que tem vindo a 

crescer sustentadamente. 

Como conseguiu Isabel Vaz, sendo Engenheira e Mulher, singrar num mundo tão particular 

e especial como é o da saúde? Como logrou ultrapassar a grave crise que assolou o GES? 

Convido-vos a participar no próximo Almoço das Últimas Terças-feiras no dia 29 de Maio 

de 2018 pelas 13 horas, em que poderão obter as respostas a estas perguntas e apreciar o 

pensamento desassombrado da Engª Isabel Vaz. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direcção 


