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EDITORIAL

Marta Temido
Presidente do Conselho Diretivo da ACSS, I.P.

Privilégio e responsabilidade

Presidir ao Conselho Diretivo da Administração 
Central do Sistema de Saúde, IP (ACSS) é, 
simultaneamente, um enorme privilégio e uma 

tremenda responsabilidade.
Um enorme privilégio porque, sendo a ACSS uma 

instituição relativamente jovem, ela é o produto da fusão 
orgânica de várias entidades, com um legado de trabalho 
para a construção da componente pública do sistema de 
saúde português, entre as quais se destaca o papel do 
Instituto de Gestão Informática e Financeira da Saúde (IGIF) 
e os nomes de Augusto Mantas e de Margarida Bentes.

Uma tremenda responsabilidade, porque as atribuições 
são abrangentes, sendo poucos os domínios que lhe 
estão subtraídos, englobando-se na sua missão a gestão 
de recursos humanos, financeiros e de instalações e 
equipamentos do Ministério da Saúde e do Serviço 
Nacional de Saúde (SNS), desde a etapa do planeamento 
até à avaliação do desempenho.

Contudo, a ACSS precisa de se robustecer para honrar 
o seu património e cumprir a sua missão. O que implica 
conferir estabilidade ao vínculo de muitos dos seus 
quadros técnicos, e significa também investir na sua 
formação, motivação e retenção de profissionais. E que 
por sua vez exige, igualmente, quebrar a verticalidade 
orgânica da estrutura departamental e estimular o 
trabalho das equipas pluridisciplinares, em articulação 
com as demais entidades do Ministério da Saúde, dos 
outros setores da governação e da sociedade civil. Isso 
implica, sobretudo, reforçar o seu papel de agência de 
suporte técnico ao desenho de políticas pelo Ministério da 
Saúde e desenvolver a sua intervenção no sentido de uma 
holding do Grupo Serviço Nacional de Saúde.

À ACSS exige-se, em 2016 e no futuro próximo, 
bastante mais do que o cumprimento burocrático de 
um calendário anual de etapas, por mais relevante que 
se assuma que é a discussão do contrato-programa, a 
elaboração do balanço social, a realização do concurso 
de colocação de internos ou a preparação do orçamento. 
Exige-se que conheça e aprenda com as políticas de 
saúde de outros sistemas, em matéria de modelos de 
financiamento, de gestão da força de trabalho em saúde 
ou de organização da atividade assistencial, recolhendo a 
melhor evidência e apoiando o decisor político nacional. 
Impõe-se um acompanhamento próximo e regular das 
empresas do Grupo Serviço Nacional de Saúde, mediante 
benchmarkings de desempenho, que permitam sinalizar 
desvios e penalizar ou premiar de forma transparente; para 
tanto, exige-se-lhe, em definitivo, a avocação da definição 
das políticas de sistemas de informação e comunicação.

Quando se estabelecem tais metas os riscos são 
elevados. A ACSS que queremos desenvolv er baseia-se 
numa cultura de exigência, de trabalho de equipa e de 
serviço público que cria valor acrescentado – mas não 
poderíamos ambicionar menos para os utentes do sistema 
de saúde português e do Serviço Nacional de Saúde.



Marta Temido é a primeira mulher a presidir ao 
Conselho Diretivo da Administração Central do 
Sistema de Saúde, IP (ACSS). Nomeada através 

de resolução do Conselho de Ministros publicada a 14 
de janeiro, a nova presidente vai completar o mandato 
em curso do atual Conselho Diretivo, que termina em 11 
de setembro de 2017. 

Nascida a 2 de março de 1974, natural de Coimbra, 
Marta Temido apresenta um vasto currículo académico 
e profissional. Doutorada em Saúde Internacional pela 
Universidade Nova de Lisboa (2015), mestre em Gestão 
e Economia da Saúde (2008) e licenciada em Direito 
(1997), ambas pela Universidade de Coimbra, Marta 
Temido já ocupou diversos cargos dirigentes em vários 
hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS), sendo 
ainda assistente convidada da Faculdade de Farmácia 
da Universidade de Coimbra.

A presidente da ACSS foi também membro do 
Conselho Consultivo do Instituto de Higiene e Medicina 
Tropical da Universidade Nova de Lisboa e Presidente da 
direção da Associação Portuguesa de Administradores 
Hospitalares. Pertence a vários grupos de trabalho e é 
autora e coautora de capítulos de livros e de artigos de 
revistas, com e sem arbitragem científica.

ACSS com 
nova presidente

Marta Temido
Presidente do Conselho Diretivo da ACSS, I.P.

Porquê a escolha da saúde como área de 
desenvolvimento profissional? 

Não se pode dizer que tenha sido uma escolha. 
A minha escolha foi pelo Direito. Depois, “enquanto 
planeava a vida ela foi-me acontecendo”. Hoje sinto-me 
privilegiada pelos caminhos profissionais que trilhei. A 
área das políticas de Saúde é um instrumento poderoso 
para fazer do mundo um sítio melhor.

Como se sentiu quando recebeu o convite para 
assumir a Presidência da ACSS? 

Com uma enorme responsabilidade nas mãos.
A presidência assumida por uma mulher já 

tinha acontecido anteriormente, numa entidade 
antecessora à ACSS, o IGIF. No entanto, na ACSS é a 
primeira vez que acontece. Como se sente? 

Cresci numa geração e num ambiente em que a diferen-
ça de género já não determinava as escolhas profissionais. 
Mas mentiria se dissesse que ao longo da minha vida la-
boral nunca senti descriminação. Acredito na diferença 
dos estilos de liderança feminino e masculino – o que não 
significa diferença dos estilos de liderança de homens e 

Marta Temido ao ACONTECE: 

“Reforçar o desempenho técnico da ACSS 
e criar valor para o SNS”

mulheres. Acho muito curioso que se refira que em muitos 
países os empregadores preferem contratar mulheres por 
estas serem mais eficientes na gestão do tempo já que 
a combinação da vida profissional e familiar lhes exige 
maior concentração e rigor.  

Quase dois meses depois de ter chegado, mudou a 
sua noção sobre esta entidade? 

Bastante. A abrangência das atribuições da ACSS e a 
exiguidade dos seus quadros faz com que apenas com 
grande esforço dos profissionais se consiga responder 
às solicitações constantes e variadas. 

Dois objetivos a realizar? 
Reforçar o desempenho técnico da ACSS e criar valor 

para o SNS. Conquistar o pódio de melhor instituição a 
trabalhar para o sistema de saúde português.

No final do mandato quer que...? 
O sistema de saúde português esteja fortalecido e as 

expetativas de quem confiou em mim para este desafio 
tenham sido atingidas.

Uma palavra que a defina… 
Inconformada.
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Programa do Governo para a Saúde 
pretende reforçar o papel do cidadão
O utente no centro do processo, na definição dos 

meios necessários para uma prestação de cui-
dados de saúde de qualidade, com maior equi-

dade e menos tempos de espera, são algumas das 
metas a alcançar e que traçam as principais linhas de 
atuação das políticas a implementar pelo Governo na 
área da Saúde.

Uma prioridade da atual legislatura é a criação de um 
Sistema Integrado de Gestão do Acesso (SIGA), que fa-
cilite o acesso e a liberdade de circulação dos utentes 
em áreas onde a espera ainda é significativa, como con-
sultas da especialidade ou meios auxiliares de diagnós-
tico e terapêutica. Também no campo 
da melhoria da gestão das unidades 
hospitalares, haverá uma aposta no 
registo de Saúde Eletrónico, enquanto 
instrumento indispensável à gestão do 
acesso com eficiência e equidade.

No que diz respeito à governação do 
SNS, pretende-se reforçar a capacida-
de do SNS através da alocação dos re-
cursos humanos, técnicos e financeiros 
adequados para alcançar objetivos de 
redução de tempos de espera no aces-
so aos cuidados de saúde em geral.

O fortalecimento dos mecanismos de 
regulação, através da clarificação das competências e 
dos papéis dos vários intervenientes em cada setor de 
atividade. O executivo da administração central preten-
de ainda reforçar a autonomia e responsabilidade dos 
gestores do SNS, bem como das unidades prestadoras 
de serviços, com vista a uma maior responsabilização e 
incremento da qualidade.

A expansão da Rede de Cuidados de Saúde Primários, 
com a abertura de mais 100 novas Unidades de Saúde 

Familiares até ao final da legislatura é um compromisso 
que está a par de outro de extrema importância: atribuir 
médico de família a mais 500 mil habitantes. Ampliar a 
cobertura do SNS em áreas como a Saúde Oral e Vi-
sual e encarar de forma integrada a doença crónica são 
algumas das linhas de atuação que têm por fim a promo-
ção de mais e melhor saúde.

O cidadão deve passar a ter liberdade de circulação 
sobre onde e como é assistido, mas também mais res-
ponsável pelas atitudes de promoção de saúde ou doen-
ça. O utente deve estar no centro do processo em tudo o 
que diz respeito à área da Saúde, não apenas enquanto 

utilizador do SNS, mas também en-
quanto agente responsável e respon-
sabilizador do sistema. 

Dar mais e melhor saúde aos portu-
gueses, tornando a saúde mais aces-
sível sobretudo à população mais 
carenciada, é uma meta igualmente 
importante do programa do Governo 
para a Saúde. Para esse desiderato, a 
eliminação das taxas moderadoras nas 
urgências sempre que os utentes se-
jam referenciados pelos Cuidados de 
Saúde Primários ou pela Linha Saúde 
24 são propostas para serem cumpri-

das. A redução global do valor das taxas moderadoras, 
bem como a tomada de medidas de diferenciação posi-
tiva orientadas para os cidadãos mais vulneráveis, são 
objetivos que visam garantir a saúde a todos com mais 
equidade.

Relativamente aos medicamentos, o ministério da Saú-
de tenciona promover o aumento da quota de mercado 
de genéricos para 30 por cento, de forma a reduzir os 
preços ao cidadão.
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A nova equipa ministerial

Adalberto Campos Fernandes, designado como 
ministro da Saúde é especialista e mestre em 
Saúde Pública. Doutorado em Administração da 

Saúde pela Universidade de Lisboa, o antigo presidente 
do Conselho de Administração do Centro Hospitalar 
Lisboa Norte, lidera agora a pasta da saúde no Governo 
de António Costa.

A apoiar Campos Fernandes surge, como secretário 
de Estado Adjunto e da Saúde, Fernando Araújo, ex-
presidente da Administração Regional de Saúde do 
Norte, e ainda Manuel Delgado, ex-presidente do 
Conselho de Administração do Hospital Curry Cabral,  
do Conselho de Administração do Hospital Pulido 
Valente e da Direção da Associação Portuguesa de 
Administradores Hospitalares e que assume o cargo de 
secretário de Estado da Saúde. 

O ministro da Saúde nomeou João Álvaro Correia 
da Cunha para a coordenação da Comissão para 
a Reforma do Serviço Nacional de Saúde (SNS) 

na área dos Cuidados de Saúde Hospitalares. Correia da 
Cunha, que iniciou funções a 15 de fevereiro, ocupou o 
lugar deixado por António Ferreira. 

Correia da Cunha 
é o novo coordenador da reforma hospitalar

Formado em Medicina e especialista em Cardiologista, 
o novo coordenador da reforma hospitalar exerceu, 
entre outras, as funções de presidente do Conselho de 
Administração do Centro Hospitalar Lisboa Norte, desde 
fevereiro de 2010, lugar anteriormente ocupado por 
Adalberto Campos Fernandes, atual ministro da Saúde.

Manuel Delgado
Secretário de Estado da Saúde

Fernando Araújo
Secretário de Estado Adjunto e da Saúde

Adalberto Campos Fernandes
Ministro da Saúde



Está em curso uma revisão do modelo de taxas 
moderadoras em vigor, no sentido de vários 
cuidados de saúde, em especial episódios de 

urgência hospitalar, passarem a estar isentos. Os 
utentes previamente referenciados pela linha Saúde 
24 não pagarão taxas nas urgências dos hospitais. 
Além destas isenções, foi anunciado pelo ministro 
da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, que o valor 
das taxas moderadoras vai baixar em 2016, de acordo 
com o previsto no programa do Governo. A nova lei 
tem por objetivo tornar mais acessíveis os cuidados 
de saúde e fazer com que as taxas moderadoras 

Portugueses vão pagar 
menos taxas moderadoras em 2016

sejam um instrumento de modelação da procura, de 
forma a que esta seja a mais adequada aos interesses 
dos doentes.

Atualmente estão isentos os jovens até aos 18 anos 
e todos os portugueses com rendimentos mensais 
inferiores a 628 euros, bem como os desempregados. 
Estão ainda dispensados de pagar a taxa as pessoas 
com incapacidade superior a 60%, as grávidas, os 
doentes crónicos nos tratamentos relativos à doença 
que os afeta, bombeiros, dadores de sangue ou doentes 
transplantados. São mais de seis milhões os utentes 
que, atualmente, não pagam taxas moderadoras.

Unidades de Saúde Familiar cobrem
mais de metade da população

449 Unidades de Saúde Familiar 
(241 do modelo A e 208 do mode-
lo B), de acordo com o Relatório 
de Candidaturas e Constituição 
de USF e Unidades de Cuidados 
na Comunidade (UCC) de 31 de 
dezembro.

Este processo de reforma visa 
fortalecer a orientação dos Cui-
dados de Saúde Primários para 
a comunidade, apostando na au-
tonomia e na responsabilização 
das equipas e dos profissionais, 
na flexibilidade organizativa e de 
gestão das estruturas de presta-
ção e cuidados, na transparência, 
na melhoria contínua da qualida-
de, na prestação e contas e na 
avaliação do desempenho de to-
dos os intervenientes no proces-
so de prestação de cuidados de 
saúde à população.

No ano passado foram submeti-
das 35 candidaturas a USF modelo A, existindo um total 
de 241 em funcionamento. Deram também entrada 43 
candidaturas do modelo B, existindo 208 USF deste mo-
delo em funcionamento.

Adicionalmente existem também em funcionamento 
418 Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados 
(UCSP) e 243 UCC, que prestam cuidados a utentes de-
pendentes.

O modelo de Unidade de Saúde Familiar já serve 
mais de 50 por cento da população a nível dos 
Cuidados de Saúde Primários (CSP), perfazendo 

um total de 5.211.827 utentes que têm os cuidados de 
saúde assegurados por este tipo de estrutura.

Em 2015 entraram em funcionamento 32 novas Unida-
des de Saúde Familiar (USF) do modelo A e 16 do mode-
lo B, estando atualmente em funcionamento um total de 

NOTÍCIAS
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NOTÍCIAS

Plano Estratégico da ACSS para 2015-2017
O Plano Estratégico da ACSS para o triénio 2015-

-2017 visa a redefinição da sua missão e visão, 
para um funcionamento mais eficaz, eficiente e 

preparada para cumprir os objetivos a que se propõe. 
“Incluir temas como a integração da visão do SNS, a 

promoção da inovação e eficiência, a disponibilização 
de informação do sector e a relação com a SPMS” e as 
Administrações Regionais de Saúde - na missão e na 
visão – são o futuro da ACSS.

O plano homologado pelo secretário de Estado Adjunto 
e da Saúde, Fernando Araújo, serve de base para a 
identificação das linhas orientadoras e dos desafios que 
são colocados à ACSS.

Sustentabilidade; Eficiência; Transparência e Rigor 

na Informação; Qualidade e Acesso e ainda Recursos 
Humanos são os principais eixos para os três anos do 
Plano Estratégico, que se pretende “alinhado com as 
Grandes Opções do Plano, as orientações do Ministério 
da Saúde e o Plano Nacional de Saúde” revisto e 
alargado para 2020.

Como linhas de orientação da visão futura da 
ACSS, o documento salienta a melhoria do contexto 
organizacional do instituto público - com o espírito de 
equipa e a motivação dos colaboradores a destacarem-
se - e o reforço da capacidade de resposta e do papel da 
ACSS no seio do SNS. 

O Plano Estratégico da ACSS 2015-2017 está dispo-
nível para consulta em www.acss.min-saude.pt.
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Os novos 82 Centros de Referência propostos por 
uma comissão de peritos, foram aprovados no dia 
11 de março através do Despacho n.º 3653/2016, 

pelo Ministro da Saúde. As instituições reconhecidas são 
uma referência no tratamento de determinadas patologias 
raras e/ou onerosas, bem como na prática de procedimen-
tos clínicos dotados de elevada complexidade.

Das áreas de intervenção prioritárias definidas para 2015, 
foram reconhecidos Centros de Referência para as seguin-
tes patologias e/ou procedimentos: Cardiologia de Inter-
venção Estrutural, Cardiopatias Congénitas, Doenças He-
reditárias do Metabolismo, Paramiloidose Familiar, Epilep-
sia Refratária, Cancro do Esófago, Cancro do Testículo, 
Sarcomas das Partes 
Moles e Ósseas, Cancro 
do Reto, Cancro Hepa-
tobilio-Pancreático, On-
cologia Pediátrica, Onco-
-oftalmologia, Transplan-
tação Renal no adulto 
e em idade pediátrica, 
Transplantação Cardía-
ca, Transplantação He-
pática, Transplantação 
Pulmonar e Transplanta-
ção Pancreática.

As entidades agora 
enunciadas poderão vir 
a ser integradas nas fu-
turas Redes Europeias 
de Referência, nas áreas 
em que estas vierem a 
ser constituídas, permi-
tindo ao Sistema de Saú-
de Português a presta-
ção de cuidados de saú-
de de elevada qualidade 
no contexto Europeu.

Para os pacientes não 
haverá, por enquanto, 

Aprovados os primeiros 
centros de referência hospitalares

alterações significativas, uma vez que para ser tratado num 
destes centros terá de ser referenciado pelo seu médico 
assistente. Futuramente, quando for proporcionada liber-
dade de circulação aos doentes, será possível selecionar 
o hospital em que este poderá ser tratado, sem prejuízo da 
sua zona de residência.

O reconhecimento pelo Ministério da Saúde destes Cen-
tros de Referência é válido por 4 anos, estando sujeitos a 
uma avaliação periódica, por auditoria externa, sob o cum-
primento dos requisitos gerais e específicos que estiveram 
na sua base. Caso se confirme alguma inconformidade na 
aplicação de algum dos critérios, o reconhecimento será 
reavaliado.

Centros de Referência



Em nome da “transparência” e da “responsabilidade” 
cívica e política, com o objetivo de “expor” 
o Serviço Nacional de Saúde (SNS) e assim 

torná-lo mais “próximo” do cidadão, são as principais 
razões que motivam a recente criação do Portal SNS 
(www.sns.gov.pt), a funcionar desde 1 de fevereiro. O 
novo sítio da internet representa uma nova abordagem 

“Próximo de si” é o lema do novo Portal do 
SNS, que disponibiliza informação variada 
e acesso a diferentes áreas do Serviço 
Nacional de Saúde. A porta de entrada na 
saúde está online desde 1 de fevereiro.

SNS à distância de um clique
estratégica de comunicação do Ministério da Saúde, 
apresentando-se como uma nova porta de entrada para 
o mundo da saúde que presta serviços garantidos pelo 
Estado ao utente. 

Estruturado em quatro áreas, contendo informação 
institucional e periódica útil para utentes e profissionais, 
este portal integra funcionalidades que se apresentam 
como novidade na saúde. É o caso da disponibilização 
dos tempos de espera nas urgências hospitalares ou das 
listas de espera para consultas e cirurgias. A variedade 
de ações colocadas ao dispor do utilizador garante uma 
nova forma de comunicar, utilizando a interatividade e a 
transparência como pontos-chave.

O Portal do SNS foi apresentado no passado dia 
1 de fevereiro, numa sessão realizada no Pavilhão do 

DESTAQUE
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Conhecimento em Lisboa, presidida pelo Ministro da 
Saúde. Adalberto Campos Fernandes sublinha que 
esta ferramenta virtual tem como objetivo “estabelecer 
uma relação diferente” com todos os públicos. “A 
partir de hoje nós estamos totalmente online e a nossa 
responsabilidade política e dos gestores está também 
online. Os cidadãos têm o direito a saber como funcionam 
os serviços, como são utilizados os recursos, como se 
compara cada instituição entre si. É um exercício de 
cidadania responsável e de dever de serviço público”, 
reforça o responsável pela pasta da Saúde. 

A criação do novo site, destinado ao funcionamento 
dos serviços de saúde geridos pelo Estado, insere-se 
no desenvolvimento do Programa Simplex para a 

A Direção-Geral da Saúde (DGS) revela a atividade 
gripal em tempo real e as tendências esperadas 
no desenvolvimento da doença, assim como a 

evolução das temperaturas. 
Os atendimentos com nível prioritário “Urgente” e 

“Pouco Urgente” lideraram as urgências hospitalares 
no ano de 2015. De acordo com os dados apresenta-
dos, os casos urgentes ultrapassaram os 2 milhões de 

Curiosidades do Portal
atendimentos (2,051.545), sendo que os casos pouco 
urgentes estiveram perto de um milhão e meio de aten-
dimentos (1,484.934). O valor mais baixo registou-se no 
atendimento com nível prioritário “Emergência” (Verme-
lho na Triagem de Manchester) com um total de 18.583 
atendimentos nas urgências hospitalares.

Só em 2015 foram administradas cerca de 1,4 milhões 
de vacinas nas diversas entidades hospitalares, com o 
Agrupamento de Centros de Saúde Loures-Odivelas a 
registar o número mais elevado (cerca de 140 mil vaci-
nas administradas).

administração pública, considerado prioritário pelo 
atual executivo.

ACSS presente na Transparência

O Portal do SNS integra uma área dedicada à 
divulgação, apresentada de forma clara, dos diferentes 
indicadores (dados estatísticos) referentes ao SNS. No 
Portal da Transparência é possível conhecer o número 
de atendimentos em urgências hospitalares ou o nível 
prioritário segundo a Triagem de Manchester, bem como 
o número total de vacinas administradas nos Cuidados de 
Saúde Primários. A ACSS é a entidade que contribui com 
a maior parte dos dados disponíveis, sendo responsável, 
até à presente data, pela informação apresentada em 
33 indicadores, distribuídos por três áreas temáticas: 
informação económico-financeira, recursos humanos e 
atividade assistencial. 

Na área de intervenção da ACSS, é possível encontrar 
neste portal dados sobre o acesso a consultas 
médicas nos Cuidados de Saúde Primários e Cuidados 
Hospitalares, consultas de telemedicina, a quantidade de 
medicamentos dispensados, o número de trabalhadores 
por grupo profissional, dados sobre a Saúde da Mulher 
e Criança, as Unidades de Saúde Familiar, entre outros 
grupos de dados e informações que permitem aprofundar 
o conhecimento público sobre o SNS.

DESTAQUE
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O Plano Operacional de Telemedicina, elaborado 
recentemente pela ACSS e pela SPMS – Serviços 
Partilhados do Ministério da Saúde, EPE, foi 

aprovado em novembro, garantindo o desenvolvimento 
das ações necessárias à implementação de telemedicina 
no território continental.

O plano de trabalho aprovado serve de base de ação 
para os próximos dois anos e identifica as principais 
iniciativas que permitirão impulsionar a utilização destas 
ferramentas de forma adequada e transversal a todo o 
Serviço Nacional de Saúde.

Estão previstos três eixos de intervenção, sendo um 
deles a definição dos locais para realização da atividade 

de Telemedicina, um segundo a implementação 
do acordo-quadro para prestação de serviços de 
telemedicina e da aquisição centralizada dos serviços 
para as instituições e ainda a definição da utilização 
racional dos fundos comunitários para a realização de 
investimento nesta área.

A articulação entre estes três eixos estratégicos, 
em conjunto com as atividades locais a desenvolver 
pelas Administrações Regionais de Saúde e Hospitais, 
permitirá fomentar a utilização de ferramentas de 
Telemedicina, como a teleconsulta e a telemonitorização, 
aumentando assim o acesso das populações aos 
cuidados de saúde.

Aprovado o Plano Operacional de Telemedicina

Depois de regulamentadas as Terapêuticas Não 
Convencionais (TNC), os profissionais de acu-
puntura, fitoterapia, naturopatia, osteopatia e 

quiropraxia foram reconhecidos oficialmente, o que lhes 
proporciona mais estabilidade e dignidade profissional 
e, acima de tudo, contribui para o acesso mais seguro e 
com maior qualidade dos utentes a estas terapêuticas. 

Desde junho, data em que entraram em vigor as portarias 
que regulamentam estas terapêuticas foram emitidas 80 
cédulas de TNC, sendo que 54 são de osteopatia, 13 de 
acupuntura e 13 de naturopatia. Para podologistas foram 
emitidas cerca de 300 cédulas profissionais.

Estão neste momento aprovados mais 60 requerimentos 
de cédulas de TNC, que correspondem a 30 cédulas 
de osteopatia, 18 de acupuntura 10 de naturopatia e 
2 de quiropráxia. Estas cédulas serão entregues aos 
profissionais, assim que esteja concluído o processo 
de introdução no sistema por parte da SPMS – Serviços 
Partilhados do Ministério da Saúde, EPE.

O prazo para a entrega dos processos dos requerentes 
das cédulas de TNC ao abrigo da disposição transitória 
prevista no artigo 19.º da Lei 71/2013 de 2 de setembro, 

Terapêuticas não convencionais e podologia

Entrega de cédulas profissionais

para quem estava a exercer a respetiva atividade à 
data da entrada em vigor da lei terminou no dia 19 de 
fevereiro de 2016. No total foram rececionados cerca de 
3500 processos que irão ser analisados individualmente 
pelo Grupo de Trabalho de Avaliação Curricular das TNC 
previsto na portaria n.º 181/2014, de 12 de setembro.

Portugal é, assim, o país europeu com o maior número 
de terapêuticas não convencionais regulamentadas e 
dos poucos no mundo ocidental a ter este conjunto de 
terapêuticas regulamentadas.
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A inovação e o futuro são os tópicos centrais 
que irão distinguir a décima edição do Prémio 
Boas Práticas em Saúde (PBPS), organizado 

pela Associação Portuguesa para o Desenvolvimento 
Hospitalar (APDH), em parceria com a Administração 
Central do Sistema de Saúde, IP (ACSS), Direção-Geral 
da Saúde (DGS) e com as administrações regionais de 
saúde. A edição deste ano, dedicada ao tema “SNS vs 
Inovação – Horizontes Futuros”, será orientada por três 
eixos de atuação: desigualdades em saúde; qualidade e 
segurança do doente; comunidade e gestão da doença 
crónica.

O cronograma para esta edição já foi definido pela 
organização. Os interessados em participar terão um mês 
e meio para entregar as suas candidaturas – de 1 de abril 
a 16 de maio. A apreciação e análise das candidaturas 
serão realizadas pelo júri e comissão científica até 12 
de agosto, estando previsto que os vencedores sejam 
anunciados entre 6 de setembro e 4 de outubro. 

Podem candidatar-se ao Prémio Boas Práticas em 

Prémio Boas Práticas em Saúde celebra 10 anos

SNS vs Inovação – Horizontes futuros” 
é o tema para 2016

Saúde, as instituições dos setores público, privado ou 
social ou de outras Instituições, desde que o projeto se 
enquadre em atividades relacionadas com a prestação 
de cuidados de saúde e tenham parceria com uma 
instituição do sector. Os projetos apresentados devem 
estar já em funcionamento, representando qualidade e 
inovação na área do tema anual.

A avaliação dos projetos terá em conta:
• Qualidade, originalidade e inovação do projeto;
• Melhoria da organização e acessibilidade aos 

serviços/cuidados de saúde;
• Sustentabilidade, eficiência e valor acrescentado 

para os cuidados de saúde;
• Articulação e complementaridade entre e/ou com 

Serviços de Saúde;
• Possibilidade do projeto vir a ser adotado por outras 

instituições.
Os prémios serão entregues durante a realização do 

Encontro de Boas Práticas em Saúde e o 6.º Congresso 
Internacional dos Hospitais, de 23 a 25 de novembro.

APDH, ACSS, DGS e ARS’s já definiram o tema e o calendário para o prémio de 2016
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“Ele pareceu-me muito bem”, diz António Correia, enfer-
meiro especialista em saúde mental. O médico psiquiatra 
Jorge Carvalheiro concorda. ”Parecia-me subnutrido. 
Podíamos lá passar para ver como está”. A equipa já está 
reunida e a fazer o ponto de situação. Cerca de 60 km 
separam o centro de saúde de Figueiró dos Vinhos do 
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC). É 
mais um dia de trabalho comunitário.

“Sabia que esse se-
nhor se suicidou a sema-
na passada?” pergunta o 
enfermeiro Correia, em con-
versa com Ana Araújo, mé-
dica psiquiatra. A história 
é sobre um antigo doente. 
“São casos que nunca se 
ultrapassam. Quando estas 
questões acontecem pro-
curamos sempre avaliar em 
equipa, e conversamos para 
nos apoiarmos uns aos ou-
tros”, diz-nos a médica ainda 
consternada com o que aca-
bara de ouvir.

A equipa a que se refere 
Ana Araújo é constituída por médicos, enfermeiros, as-
sistentes sociais, secretários clínicos e psicólogos. Todos 
fazem parte do projeto “Unidade de Saúde Mental Comu-
nitária Leiria Norte – Integração em cuidados de saúde 
primários” que ganhou o primeiro lugar, na 9.ª edição do 
Prémio Boas Práticas em Saúde.

Iniciado em 2010, o projeto de Psiquiatria Comunitária 
do CHUC conta com um total de cinco equipas, que via-
jam por diferentes concelhos do distrito, com o objetivo 

Ajudar “fora do gabinete”
O programa de psiquiatria comunitária da 
Unidade de Saúde Mental Comunitária do 
Pinhal Interior foi premiado pela 9.ª edição 
do Prémio Boas Práticas em Saúde. 
A equipa do ACONTECE acompanhou a 
deslocação de um dos grupos no trabalho 
comunitário.

de assegurar o acesso a cuidados de saúde mental nas 
zonas mais carenciadas.

Mas voltamos ao Centro de Saúde de Figueiró dos 
Vinhos, onde António Correia e Olga França, assistente 
social, já chamam pelo primeiro doente. 

“José”, nome fictício, vem acompanhado pela irmã. Tem 
75 anos e vive permanentemente num lar. A vida pregou-
-lhe algumas partidas: ficou viúvo muito cedo com 3 filhas 
pequenas ao seu cuidado e cumpriu uma pena de 5 anos 
por homicídio. “José” acredita que lhe querem fazer mal 
no lar onde vive. António e Olga tentam perceber a origem 
dos pensamentos do doente, e no final da consulta fica 
claro que será necessário ir até ao lar para conseguir mais 
pormenores sobre este caso.

Deixamos o gabinete do centro de saúde e acompa-
nhamos António e Olga nas visitas domiciliárias. O senhor 
Vicente, motorista de serviço, conhece as estradas de Fi-
gueiró como ninguém e leva-nos até ao primeiro destino. 

A equipa desloca-se até 
Figueiró dos Vinhos duas 
vezes por semana, às terças 
e sextas-feiras. Entre con-
sultas no centro de saúde e 
deslocações ao domicílio, 
têm a responsabilidade de 
dar apoio a cerca de 50 
pacientes.

Chegamos a casa do 
primeiro doente. À janela, a 
esposa de “João” já está à 
nossa espera. 

Este trabalho comunitário 
realizado pelos especialistas 
em saúde mental garante 
uma relação de proximidade 

com o doente. O enfermeiro Correia admite que chega a 
receber telefonemas de pacientes ao fim de semana e que 
isso demonstra a confiança que cada um deposita no seu 
trabalho, o que se torna gratificante. No entanto Ana Araú-
jo entende que, enquanto especialistas em saúde mental, 
devem saber que “estão próximos e longe. Próximos na 
relação humana mas distantes no profissionalismo”, e 
que a formação lhes garante capacidades para fazerem 
essa distinção.

Psiquiatra Ana Araújo em reunião com a equipa.
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“João” recebe-nos com um “Bom dia” enquanto a espo-
sa nos convida a entrar. O homem da casa é considerado 
um “resistente à medicação” o que já gerou alguns inter-
namentos. Um dos objetivos deste projeto é constituir o 
internamento como último recurso, no entanto Ana Araújo 
esclarece que nalguns casos se torna inevitável, dada a 
sua gravidade e complexidade.

Na sala a conversa flui naturalmente e o casal fala sobre 
os filhos: a filha mais velha está no Brasil, mas mantém 
contacto com o irmão, que continua a viver com os pais 
e, recentemente, conseguiu um estágio profissional num 
lar. As condições financeiras desta família, agravadas 
pela epilepsia do filho mais novo preocuparam a equipa, 
o que motivou a visita domi-
ciliar. O enfermeiro Correia 
procura perceber como é 
a alimentação da família, 
e questiona “João” sobre o 
que irá ser o almoço. O pra-
to do dia é “Bacalhau com 
Couves”, para aproveitar 
o que sobrou da refeição 
anterior. A família alimenta-
-se com os recursos que 
a terra lhes dá. Na parte 
detrás da casa, o quintal é 
o passatempo da esposa 
de “João” o que motiva a 
assistente social, Olga Fran-
ça, a insistir com o paciente 
para acompanhar a esposa nessa atividade, pois as 
distrações favorecem o quadro clínico da maioria dos 
doentes. Já António Correia alerta para a importância da 
toma da medicação.

Deixamos o casal e seguimos viagem em direção a 
Almoster (Alvaiázere). 

No carro, o enfermeiro e a assistente social comentam 
o estado do paciente que acabámos de visitar, e ambos 
concordam que ainda que com poucos recursos, a famí-
lia tem uma grande capacidade adaptativa e a situação 
parece controlada. “Inicialmente era um senhor muito 
desconfiado, com uma postura fechada e  um olhar vazio. 

Com o tempo foi ganhando um sorriso no rosto” conta 
Olga sobre a evolução deste paciente.

O relógio assinala as 13 horas, e o enfermeiro Correia 
sabe que é mais um dia em que o almoço fica para de-
pois, até porque em dias de psiquiatria comunitária, os 
horários são o menos importante.

Em Almoster fazemos soar o sino para saberem que 
chegamos. À porta vem “Joaquim” mais a mãe para nos 
receber.

Na sala podemos ver o pequeno altar que o paciente foi 
construindo. Sabe o nome de todas as figuras religiosas a 
quem dirige todos os dias as suas orações, pois vê na fé 
uma esperança para a sua esquizofrenia. Os especialistas 

em saúde mental tentam, 
também neste caso, perce-
ber se a toma da medicação 
está a ser seguida à risca e 
em que ambiente o doente 
tem vivido desde a última 
visita. Dão os parabéns a 
“Joaquim” por se manter ativo 
e ocupado com o trabalho no 
campo, e ainda antes de sair-
mos, ouvimos atentamente a 
lenda que o “Joaquim” sabe 
sobre o Galo de Barcelos. 

De regresso ao Centro de 
Saúde, Susana Borges, se-
cretária clínica e a psiquiatra 
Ana Araújo já estão à nossa 

espera para almoçar. Passa das 15 horas e já não há mais 
nenhum caso agendado para o dia. 

Para a equipa, a hora de refeição serve para descontrair, 
mas também para falar sobre o dia de trabalho na comu-
nidade. Durante o almoço, o telemóvel toca e o enfermeiro 
Correia faz uma pausa na sua refeição para atender. É 
uma doente que precisa de apoio. Quem disse que o dia 
já tinha terminado?

Afinal é a própria Ana Araújo que nos diz que quando se 
trata de “pessoas que cuidam de pessoas”, principalmen-
te pessoas com doenças mentais graves, o “acompanha-
mento é para a vida”.

Hospital Beatriz Ângelo 
distinguido com Menção Honrosa

O “Programa de Prevenção Secundária de Doença 
Coronária do Serviço de Cardiologia do Hospital 
Beatriz Ângelo” foi distinguido com uma Menção 

Honrosa no âmbito da 9ª edição do Prémio Boas Práticas 

em Saúde (PBPS), organizado pela APDH – Associação 
Portuguesa para o Desenvolvimento Hospitalar e pelo 
Ministério da Saúde.

O projeto, coordenado por Miguel Ribeiro, diretor 
do serviço de Cardiologia do Hospital Beatriz Ângelo, 
pretende implementar uma abordagem mais centrada 
no paciente com diagnóstico de doença coronária, no 
sentido de” facultar conhecimentos sobre a doença, de 
auto-vigilância e da importância dos comportamentos 
do doente” na prevenção secundária.

O Prémio de Boas Práticas em Saúde é uma iniciativa 
da APDH, da Direção-Geral da Saúde (DGS), da 
Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. (ACSS) 
e das Administrações Regionais de Saúde (ARS) e tem 
como principal objetivo dar a conhecer as boas práticas 
e replicar esses bons desempenhos em todo o sistema 
de saúde, suscitando o desenvolvimento de ações de 
mudança.

Enfermeiro especialista em saúde mental António Correia, e a 
assistente social especialista em saúde mental Olga França no 
decorrer de uma consulta no Centro de Saúde de Figueiró dos Vinhos.
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A ACSS e a sua congénere italiana, a AGENAS, têm 
vindo a desenvolver dois projetos-piloto com o ob-
jetivo de implementar um modelo de planeamento 

e projeção de necessidades de profissionais médicos e 
enfermeiros, baseados nas melhores práticas internacio-
nais que se encontram identificadas no handbook pro-
duzido no âmbito da Joint Action Health Workforce, a 
qual se prolonga até junho de 2016.

A última reunião entre as duas entidades decorreu 
nas instalações da ACSS a 30 de novembro último e 
visou a discussão e apresentação de um ponto de 
situação dos dois projetos-piloto em curso em Portu-
gal e em Itália e a inclusão da experiência portuguesa 
no relatório do grupo de trabalho 5 desta Joint Action, 
que deverá ficar concluído em março de 2016. 

Um dos principais objetivos do projeto-piloto na-
cional é o de reforçar os instrumentos disponíveis de 
planeamento em matéria de profissionais de saúde 
dispondo desta forma de melhor informação e ins-
trumentos que permitam a implementação de me-

Projetos-piloto de Portugal e Itália 
sobre planeamento de Recursos Humanos

didas e tomada de decisões com vista à correção de 
eventuais desequilíbrios. Para este propósito torna-se 
necessário conhecer a oferta de profissionais existentes 
e as necessidades atuais e futuras, aplicando os mode-
los de projeção desenvolvidos para estes dois vetores 
de análise.   

Ministro da Saúde e presidente da ACSS em visita ao CCF
“Conferência de faturas é fundamental 
para aumentar a transparência”

Um instrumento fundamental para a prestação de 
contas, para o aumento da transparência e para 
a redução das ineficiências”, foi assim que Marta 

Temido, Presidente da ACSS destacou a importância do 
trabalho do Centro de Conferência de Faturas (CCF), du-
rante a visita que aconteceu no dia 22 de janeiro às insta-
lações do CCF, situadas na Maia.

Nesta visita, encabeçada pelo Ministro da Saúde, Adal-
berto Campos Fernandes, a nova Presidente da ACSS fez 
um balanço dos 6 anos de atividade do Centro. Desde 
2009 foram conferidos mais de 500 milhões de documen-
tos, no valor de mais de 10 mil milhões de euros, e dete-
tadas irregularidades no valor de 160 milhões de euros, 

sendo 110 milhões da área dos me-
dicamentos e 50 milhões das outras 
áreas.

O trabalho de controlo e monito-
rização do CCF possibilita também 
importantes resultados no comba-
te à fraude no Sistema Nacional de 
Saúde, aspeto destacado pelo Mi-
nistro da Saúde durante a visita: “Os 
recursos são escassos, é completa-
mente inaceitável que alguns desses 
recursos possam ser indevidamente 
utilizados”, referiu Adalberto Campos 
Fernandes. O ministro da Saúde afir-
mou ainda que será dado ao CCF 
“um novo impulso”, considerando, 
contudo, que o trabalho feito desde 
2009 é “muito satisfatório”. 

Desde 2012 que a Unidade de Ex-
ploração de Informação do CCF in-
vestigou 400 prescritores e 170 pres-
tadores de cuidados de saúde. Foi 
ainda responsável pela elaboração 
de 518 relatórios, envolvendo inves-

tigações no montante de 600 milhões de euros, investi-
gações essas que são responsabilidade das entidades 
judiciais competentes.

O CCF, que é gerido pela ACSS e operado pela MEO, 
iniciou a atividade de conferência na área do medicamen-
to e foi alargando o controlo de documentos às áreas dos 
cuidados continuados integrados, dos meios comple-
mentares de diagnóstico e terapêutica, dos cuidados de 
diálise e dos cuidados domiciliários respiratórios, estes 
desde setembro de 2015.

Arrancar com a conferência de faturas das farmácias 
hospitalares e transportes de doentes são os objetivos já 
traçados para 2016.

“
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A ACSS acolheu, no dia 9 de novembro de 2015, um 
encontro do Comité de Cooperação do Progra-
ma Iniciativas em Saúde Pública. A reunião, que 

contou com a presença dos representantes da Unidade 
Nacional de Gestão, da Embaixada da Noruega, do ga-
binete do Ministro da Saúde e do Parceiro Institucional 
dos Países Doadores, o Norwegian Institute for Public 
Health, teve por objetivo a avaliação do momento atual 
de implementação do “Programa Iniciativas de Saúde 
Pública – EEA Grants PT 06” e a definição dos procedi-
mentos a adotar nos próximos meses, dada a extensão 
de execução conferida a vários projetos pelas instâncias 
do Mecanismo Financeiro, até Abril de 2017.

Portugal tem em desenvolvimento 27 projetos, num to-
tal de mais de 12 milhões de euros, nas áreas de saú-
de mental, nutrição, sistemas de informação e doenças 
transmissíveis, com múltiplas parcerias estabelecidas 
com entidades dos países doadores e centenas de parce-
rias nacionais. Os primeiros resultados da implementação 
deverão ser apresentados em fevereiro de 2016, altura em 
que se prevê a realização de um encontro com os promo-
tores dos diferentes projetos.

Balanço do programa
feito em dezembro em Praga

A ACSS enquanto operador do programa, 
também se fez representar numa reunião de 
Operadores do Programa Iniciativas em Saú-
de Pública, que decorreu em Praga, na Re-
pública Checa, nos dias 2 e 3 de dezembro, 
e que teve como principais objetivos fazer 
um balanço do estado atual dos EEA Grants 
e dos Norway Grants na área da saúde, os 
sucessos atuais e desafios futuros.   

Até final de outubro de 2015 tinham sido 
recebidas pela ACSS, na qualidade de 
operador do programa, e reencaminhadas 
para as entidades promotoras dos projetos, 

Financiamento EEA Grants

Executados mais de 5 milhões nos projetos 
do Programa de Iniciativas em Saúde Pública

verbas que totalizam um montante de 5.685.345,00 euros, 
ou seja, cerca de metade do valor total  atribuído aos 
projetos nacionais. 

Face aos desafios europeus emergentes na área da 
saúde pública e ao trabalho relevante que tem sido 
desenvolvido a nível nacional, este domínio técnico-
científico poderá vir a constituir-se como uma das áreas 
prioritárias e de continuidade no próximo mecanismo 
financeiro dos EEA Grants, promovido pela Noruega, 
Islândia e Liechtenstein. “Continuem a apostar na 
melhoria da saúde pública. Continuem o bom trabalho”, 
sublinhou Solfrid Johansen, representante dos países 
doadores, na reunião de 9 de novembro.

Em relação à execução científica dos projetos, ainda é 
precoce avançar com um balanço. Aconteceram, nestes 
primeiros meses do programa, vários eventos de lan-
çamento dos projetos. Para monitorização dos projetos 
são utilizadas várias plataformas de acompanhamento, 
incluindo uma ferramenta de reporte financeiro. Têm, 
igualmente, sido desenvolvidas ações de comunicação, 
incluindo uma página online do Programa de Iniciativas 
de Saúde Pública EEA Grants (www.eeagrants.gov.pt) e 
a presença na rede social Facebook.

NOTÍCIAS
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A ACSS está atualmente a participar na preparação 
e execução de uma ação europeia conjunta no do-
mínio da saúde, em desenvolvimento no período 

de 2014 a 2020.  
Trata-se do programa de ação EUnetHTA Joint Action 3, 

que tem por objetivo a definição e implementação de um 
modelo sustentável de cooperação técnica e científica 
na avaliação de tecnologias de saúde na Europa. Esta 
ação tem por finalidade reforçar a qualidade e eficiência 
do trabalho na avaliação de tecnologias de saúde, con-
tribuindo, assim, para escolhas mais sustentáveis nesta 
área. 

A cooperação na avaliação de novas tecnologias da 
saúde pode ajudar os países a gerarem economias de 
escala e a evitar duplicações de esforços, assegurando 
cuidados de saúde seguros, de elevada qualidade e 
eficientes. Só assim, os valores fundamentais da univer-
salidade, do acesso a cuidados de saúde de boa qua-
lidade, de equidade e de solidariedade serão efetivos. 
Para atingir este fim é necessário fomentar e facilitar a 
cooperação entre os prestadores de cuidados de saúde, 

Participação da ACSS em ação europeia 
sobre tecnologias de saúde

1. Promover a saúde, prevenindo doenças e pro-
porcionando ambientes favoráveis a estilos de 
vida saudáveis, tendo em conta a “saúde em to-
das as políticas”;

2. Proteger os cidadãos da União contra ameaças 
de saúde graves transfronteiriças;

3. Contribuir para sistemas de saúde inovadores, 
eficientes e sustentáveis;

4. Facilitar o acesso ao melhor e mais seguro siste-
ma de saúde para os cidadãos da União.

O Programa de Saúde da UE foi traçado 
em torno de quatro grandes objetivos:

os utentes, as entidades reguladoras dos diferentes 
países, a nível nacional, regional e local.

 A participação portuguesa neste programa é coor-
denada pelo INFARMED e conta com a participação da 
ACSS desde 12 de outubro.

NOTÍCIAS
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Os requerentes de asilo e beneficiários do 
estatuto de refugiado vão ter “acesso ao Serviço 
Nacional de Saúde nas mesmas condições que 

os cidadãos nacionais”. A medida consta da adenda 
ao Protocolo de Cooperação em Matéria de Apoio a 
Requerentes e Beneficiários de Proteção Internacional, 
assinada em fevereiro por 10 entidades, nomeadamente 
pela Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) 
e pela Direção Geral de Saúde (DGS), em representação 
do Ministério da Saúde.

A assinatura do documento pela Presidente do 
Conselho Diretivo da ACSS, Marta Temido, diligencia que 
a ACSS e a DGS se comprometem a criar condições que 
garantam o acesso gratuito ao Serviço Nacional de Saúde 
(SNS), para os requerentes de proteção internacional 
e respetivo agregado familiar, designadamente para 
efeitos de cuidados de saúde primários e atendimento 
de urgência, incluindo diagnóstico, terapêutica e 
assistência medicamentosa.

É ainda definido pela adenda que, os refugiados 
e os requerentes de proteção subsidiária e de asilo, 
e respetivos agregados familiares, estão isentos do 

pagamento de taxas moderadoras, ao abrigo do artigo 
4.º, alínea n) do Decreto-Lei n.º 113/2011, de 29 de 
novembro.

O Protocolo foi inicialmente estabelecido em setembro 
de 2012, pelos representantes do Instituto de Segurança 
Social, I.P., do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, do 
Instituto de Emprego e Formação Profissional, da Santa 
Casa da Misericórdia de Lisboa, do Alto Comissariado 
para as Migrações e do Conselho Português para 
os Refugiados, e homologado pelos Ministros da 
Administração Interna e da Solidariedade, Emprego e 
Segurança Social. O leque das entidades participantes 
foi agora alargado com a assinatura da referida adenda, 
passando a incluir representantes dos ministérios 
da Saúde e da Educação, da Associação Nacional 
de Municípios Portugueses e do Serviço Jesuíta aos 
Refugiados.

O acesso ao sistema de saúde por parte de 
cidadãos estrangeiros encontra-se descrito no 
Manual de Acolhimento no Acesso ao Sistema de 
Saúde de Cidadãos Estrangeiros, em vigor desde 
janeiro de 2014.

Acesso gratuito ao SNS 
para refugiados e requerentes de asilo

ACSS 
cria gabinete 
para atendimento 
ao público

O Gabinete de Atendimento ao Público 
(GAP) da ACSS abriu portas em fevereiro 
e está localizado no edifício situado 

no Parque de Saúde de Lisboa. A criação do 
gabinete foi um dos objetivos definidos no Plano 
Estratégico da ACSS para 2015-2017, com vista 
à melhoria do relacionamento e comunicação 
com os profissionais de saúde, prestadores e 
público em geral.

Informações sobre processos de atribuição de 
cédulas profissionais, emissão de documentos/
atos certificativos, processos e pedidos de 
reembolso ou esclarecimentos no âmbito do 
Internato Médico, são algumas das questões às 
quais o GAP dá resposta.

Os diferentes públicos-alvo poderão apresentar 
as suas questões, dúvidas e/ou pedidos no 
Gabinete de Atendimento ao Público através do 
email – atendimento@acss.min-saude.pt – ou 
por telefone disponível na página de Internet da 
ACSS (www.acss.min-saude.pt).   

O atendimento presencial é efetuado aos dias 
úteis, entre as 9h e as 13h e das 14h às 17h.
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De 1 de outubro 
de 2015 
a 15 de fevereiro 
de 2016
Outubro
Despacho n.º 10910/2015, de 1 de outubro (2.ª série)
Subdelegação de competências do Secretário de Estado da Saúde 
no Conselho Diretivo da Administração Central do Sistema de Saúde 
(ACSS)

Portaria n.º 324-A/2015, de 1 de outubro (1.ª série)
Fixa os valores das taxas moderadoras na concretização da interrup-
ção voluntária da gravidez

Regulamento n.º 666/2015, de 5 de outubro (2.ª série)
Período de discussão pública do projeto de Regulamento Nacional de 
Interoperabilidade Digital, nos termos dos n.os 3 e 4 do artigo 5.º da 
Lei n.º 36/2011, de 21 de junho, que estabeleceu a adoção de normas 
abertas nos sistemas informáticos do Estado

Aviso n.º 11380/2015, de 5 de outubro (2.ª série)
Acordo Coletivo de Trabalho n.º 24/2015 – Constituição da Comissão 
Paritária

Regulamento n.º 668-B/2015, de 5 de outubro (2.ª série)
Regulamento do Investigador Médico 2015

Decreto-Lei n.º 223/2015, de 8 de outubro (1.ª série)
Cria um incentivo a atribuir, pelo aumento da lista de utentes, aos traba-
lhadores médicos especialistas de medicina geral e familiar a exercer 
funções nas unidades de saúde familiar de modelo A e nas unidades 
de cuidados de saúde personalizados, em zonas geográficas qualifi-
cadas como carenciadas

•Portaria n.º 340/2015, de 8 de outubro (1.ª série)
Regula, no âmbito da Rede Nacional de Cuidados Paliativos (RNCP), 
a caracterização dos serviços e a admissão nas equipas locais e as 
condições e requisitos de construção e segurança das instalações de 
cuidados paliativos

Despacho n.º 11297/2015, de 8 de outubro (2.ª série)
Ministério da Saúde – Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do 
Ministro da Saúde
Reconhece os Centros de Referência para as áreas da Epilepsia Refra-
tária, da Onco-Oftalmologia, da Paramiloidose Familiar, do Transplante 

Pulmonar, do Transplante do Pâncreas e do Transplante Hepático

Aviso n.º 11571-A/2015, de 8 de outubro (2.ª série)
Procedimento simplificado de seleção a nível regional conducente ao 
recrutamento de pessoal médico para a categoria de assistente, das 
áreas hospitalares, da carreira médica e carreira especial médica con-
soante os casos, referenciadas por especialidade e instituição

Portaria n.º 343/2015, de 12 de outubro (1.ª série)
Define as condições de instalação e funcionamento a que devem obe-
decer as unidades de internamento de cuidados integrados pediátri-
cos de nível 1 (UCIP nível 1) e de ambulatório pediátricas, bem como 
as condições de funcionamento a que devem obedecer as equipas de 
gestão de altas e as equipas de cuidados continuados integrados des-
tinadas a cuidados pediátricos da Rede Nacional de Cuidados Conti-
nuados Integrados (RNCCI)

Decreto-Lei n.º 238/2015, de 14 de outubro (1.ª série)
Estabelece o regime jurídico das práticas de publicidade em saúde

Decreto-Lei n.º 239/2015, de 14 de outubro (1.ª série)
Procede à sexta alteração ao Decreto-Lei n.º 28/2008, de 22 de fe-
vereiro, que estabelece o regime de criação, estruturação e funciona-
mento dos agrupamentos dos centros de saúde do Serviço Nacional 
de Saúde

Despacho n.º 11610/2015, de 16 de outubro (2.ª série)
Prorroga o prazo fixado no n.º 11 do despacho n.º 6250/2013, 14 de 
maio, que cria um Grupo de Trabalho (GT) para elaborar uma propos-
ta para desenvolvimento e implementação do Sistema de Informação 
Geográfico de Planeamento em Saúde (SIGPS), e altera a composição 
do GT

Declaração de Retificação n.º 920/2015, de 19 de outubro (2.ª série)
Retifica o Despacho n.º 9002/2015, de 31 de julho, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 156, de 12 de agosto, que aprova o modelo 
de guia de tratamento da receita desmaterializada

Despacho n.º 11752-A/2015, de 20 de outubro (2.ª série)
Estabelece que os procedimentos de recrutamento dos médicos que 
adquiram o correspondente grau de especialista na 2.ª época de 2015, 
na área de medicina geral e familiar, podem ser desenvolvidos, a nível 
nacional, pela Administração Central do Sistema de Saúde, I. P. – Altera 
o Despacho n.º 4827-A/2015, publicado no Diário da República, 2.ª 
série, n.º 89, de 8 de maio

Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 949/2015, de 22 de 
outubro (1.ª série)
Declara a inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, das nor-
mas que conferem aos membros do Governo responsáveis pelas 
áreas das finanças e da administração pública legitimidade para cele-
brar e assinar acordos coletivos de empregador público, no âmbito da 
administração autárquica, resultantes do artigo 364.º, n.º 3, alínea b), e 
do n.º 6, da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em 
anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho 

Portaria n.º 379/2015, de 21 de outubro (1.ª série)
Aprova o regulamento que estabelece as regras de admissão, frequên-
cia e funcionamento aplicáveis à ação de formação para transição para 
a categoria de oficiais nos quadros de técnicos de saúde

Declaração de Retificação n.º 48/2015, de 28 de outubro (1.ª 
série)
Retificação à Lei n.º 131/2015, de 4 de setembro, que procede à «Quar-
ta alteração ao Estatuto da Ordem dos Farmacêuticos, conformando-o 
com a Lei n.º 2/2013, de 10 de janeiro, que estabelece o regime jurídico 
de criação, organização e funcionamento das associações públicas 
profissionais»

Despacho n.º 12194-E/2015, de 29 de outubro (2.ª série)
Tendo presente o Despacho n.º 4827-A/2015, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 89, 2.º Suplemento, de 8 de maio, estabelece 
disposições sobre os procedimentos de recrutamento dos médicos 
que adquiram o correspondente grau de especialista na 2.ª época de 
2015, na área de medicina geral e familiar, tendo em vista a constitui-
ção de até 1100 relações jurídicas de emprego
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Declaração de Retificação n.º 964-B/2015, de 30 de outubro (2.ª 
série)
Retifica o anexo ao Despacho n.º 10062-A/2015, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 173, de 4 de setembro de 2015 (determina a 
distribuição de 150 postos de trabalho, referentes à categoria superior 
de assistente graduado sénior)

Novembro
Portaria n.º 390/2015, de 2 de novembro (1.ª série)
Define a informação para deixar de fumar, nomeadamente os números 
de telefone e os sítios web destinados a informar os consumidores 
sobre os programas de apoio disponíveis para as pessoas que pre-
tendam deixar de fumar, que devem ser incluídos nas advertências de 
saúde combinadas e na advertência de saúde geral

Decreto-Lei n.º 249-A/2015, de 9 de novembro (1.ª série)
Aprova a Lei Orgânica do XX Governo Constitucional

Resolução do Conselho de Ministros n.º 90-B/2015, de 9 de 
novembro (1.ª série)
Aprova o Regimento do Conselho de Ministros do XX Governo Cons-
titucional e republica as regras de logística a observar no processo 
legislativo do Governo

Despacho n.º 12682-A/2015, de 10 de novembro (2.ª série)
SiNATS – Estabelece os países de referência a considerar em 2016 
para a autorização dos preços dos novos medicamentos, bem como 
para efeitos de revisão anual de preços dos medicamentos do merca-
do hospitalar e do mercado de ambulatório

Despacho n.º 12889/2015, de 13 de novembro (2.ª série)
Determina que o Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral 
(PNPSO) é alargado, passando a incluir, entre outros, as crianças e 
jovens de 7, 10 e 13 anos com necessidades especiais de saúde, que 
não tenham ainda sido abrangidos pelo PNPSO

Despacho n.º 13119-I/2015, de 17 de novembro (2.ª série)
Plano de Contingência de Temperaturas Extremas, Módulo de Inver-
no – Determina que seja assegurada a implementação das escalas 
nominativas necessárias ao funcionamento dos serviços de urgência 
durante o período de vigência do Plano, bem como o alargamento do 
horário de funcionamento dos CSP, entre 1 de dezembro de 2015 e 29 
de fevereiro de 2016

Portaria n.º 404-A/2015, de 18 de novembro (1.ª série)
Primeira alteração à Portaria n.º 57-B/2015, de 27 de fevereiro, que 
adota o Regulamento Específico Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos

Deliberação n.º 2130/2015, de 19 de novembro (2.ª série)
Composição do Gabinete de Apoio Técnico (GAT)

Deliberação n.º 2131/2015, de 19 de novembro (2.ª série)
Designação para o cargo de secretário do CGSPS

Despacho n.º 13447-B/2015, de 20 de novembro (2.ª série)
Estabelece disposições para a dispensa da terapêutica antirretrovírica. 
Revoga o Despacho n.º 2175/2013, publicado no Diário da República, 
2.ª série, de 6 de fevereiro

Despacho n.º 13447-C/2015, de 20 de novembro (2.ª série)
Estabelece disposições e determina o processo de referenciação das 
pessoas infetadas por VIH, ou com teste reativo para o VIH para con-
firmação laboratorial, procedentes de serviços e estabelecimentos do 
Serviço Nacional de Saúde ou de entidades que com este celebraram 
acordos para realização de prestações de saúde

Despacho n.º 13427/2015, de 20 de novembro (2.ª série)
Define e classifica os serviços de urgência que constituem os pontos 
da Rede de Urgência/Emergência, constantes do anexo ao presen-
te despacho, do qual faz parte integrante. Revoga o Despacho n.º 
5414/2008, de 28 de fevereiro

Deliberação n.º 2146/2015, de 20 de novembro (2.ª série)
Revogação da Deliberação de 2 de outubro criação – composição do 
Gabinete de Apoio Técnico (GAT)

Deliberação n.º 2147/2015, de 20 de novembro (2.ª série)
Confirma o Dr. António Costa Coelho representante da ADSE no GAT, 
para o cargo de secretário do CGSPS

Despacho n.º 13660-B/2015, de 24 de novembro (2.ª série)
Altera o Despacho n.º 6850-A/2015, de 18 de junho, que fixa o número 
máximo de Unidades de Saúde Familiar (USF) a constituir no ano de 
2015 e determina o número máximo de USF que transitam do modelo 
A para modelo B

Portaria n.º 408/2015, de 25 de novembro (1.ª série)
Primeira alteração à Portaria n.º 306-A/2011, de 20 de dezembro, que 
aprova os valores das taxas moderadoras previstas no artigo 2.º do 
Decreto-Lei n.º 113/2011 de 29 de novembro, bem como as respetivas 
regras de apuramento e cobrança

Dezembro
Despacho n.º 14426-A/2015, de 3 de dezembro (2.ª série)
Altera e substitui o anexo ao Despacho n.º 12194-E/2015, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 212, de 29 de outubro (procedi-
mentos de recrutamento dos médicos que adquiram o correspondente 
grau de especialista na 2.ª época de 2015, na área de medicina geral 
e familiar)

Declaração de Retificação n.º 1075-A/2015, de 3 de dezembro 
(2.ª série)
Projeto de declaração de retificação do aviso n.º 13007-A/2015

Portaria n.º 417/2015, de 4 de dezembro (1.ª série)
Primeira alteração à Portaria n.º 223/2015, de 27 de julho, que regula o 
procedimento de pagamento da comparticipação do Estado no preço 
de venda ao público (PVP) dos medicamentos dispensados a benefi-
ciários do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e à Portaria n.º 224/2015, 
de 27 de julho, que estabelece o regime jurídico a que obedecem as 
regras de prescrição e dispensa de medicamentos e produtos de saú-
de e define as obrigações de informação a prestar aos utentes

Declaração de Retificação n.º 1083-A/2015, de 7 de dezembro 
(2.ª série)
Retificação ao Aviso n.º 13007-A/2015, de 6 de novembro

Despacho n.º 14526/2015, de 9 de dezembro (2.ª série)
Determina as zonas geográficas onde se situam as Unidades de Saú-
de Familiar (USF) de modelo A e as Unidades de Cuidados de Saúde 
Personalizados (UCSP) qualificadas como carenciadas

Despacho n.º 14768-A/2015, de 11 de dezembro (2.ª série)
Altera o anexo ao despacho n.º 11844-B/2015, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 206, 2.º suplemento, de 21 de outubro de 2015 
(distribuição de 12 postos de trabalho, referentes à categoria de assis-
tente, área de medicina intensiva)

Resolução da Assembleia da República n.º 140/2015, de 14 de 
dezembro (1.ª série)
Inovar no setor público

Decreto-Lei n.º 251-A/2015, de 17 de dezembro (1.ª série)
Aprova a Lei Orgânica do XXI Governo Constitucional

Deliberação n.º 247/2015, de 18 de dezembro (2.ª série)
Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.: Distribuição das res-
ponsabilidades de coordenação genérica e de gestão corrente das 
unidades orgânicas da ACSS, I. P.

Janeiro
Aviso n.º 71-C/2016, de 5 de janeiro (2.ª série)
Procedimento concursal comum conducente ao preenchimento de 12 
postos de trabalho na área da medicina intensiva

Despacho n.º 199/2016, de 7 de janeiro (2.ª série)
É nomeado o Coordenador Nacional para a Reforma do Serviço Nacio-
nal de Saúde na área dos Cuidados de Saúde Hospitalares, doutorado 
António Ferreira, bem como a Equipa de Apoio, e define genericamente 
as suas funções

Despacho n.º 200/2016, de 7 de janeiro (2.ª série)
É nomeado o Coordenador Nacional para a Reforma do Serviço Na-
cional de Saúde na área dos Cuidados de Saúde Primários, licenciado 
Henrique Manuel da Silva Botelho, bem como a Equipa de Apoio, e 
define genericamente as suas funções e competências
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Despacho n.º 201/2016, de 7 de janeiro (2.ª série)
É nomeado o Coordenador Nacional para a reforma do Serviço Na-
cional de Saúde na área dos Cuidados Continuados Integrados, dou-
torado Manuel José Lopes, bem como a Equipa de Apoio, e define 
genericamente as suas funções

Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da 
Madeira n.º 2/2016/M, de 11 de janeiro (I Série) 
Recomenda ao Governo a inclusão do projeto de construção do novo 
Hospital da Madeira entre as candidaturas apresentadas pelo Governo 
Português à União Europeia no âmbito do Fundo Europeu de Investi-
mento Estratégico

Aviso n.º 283/2016, de 12 de janeiro (2.ª série)
Lista dos candidatos admitidos e excluídos, referente ao procedimento 
concursal para o preenchimento de até 774 postos de trabalho, em 
regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo inde-
terminado, para a categoria de enfermeiro, da carreira especial de en-
fermagem

Resolução da Assembleia da República n.º 1/2016, de 14 de 
janeiro (1.ª série)
Recomenda ao Governo o reforço do acesso a cuidados de saúde 
primários no distrito de Setúbal e a construção do hospital do Seixal

Despacho n.º 642/2016, de 14 de janeiro (2.ª série)
Cria a Comissão Nacional para o desenvolvimento do novo modelo 
de Prova Nacional de Avaliação e Seriação (PNAS) para acesso ao 
internato médico

Resolução n.º 1-C/2016, de 14 de janeiro (2.ª série)
Presidência do Conselho de Ministros: Nomeia a presidente do conse-
lho diretivo da Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.

Declaração de Retificação n.º 24-A/2016, de 15 de janeiro (2.ª série)
Gabinete do Secretário de Estado da Saúde: Retifica a alínea d) do 
número 3 do Despacho n.º 642/2016, de 18 de dezembro, que cria a 
Comissão Nacional para o desenvolvimento do novo modelo de Prova 
Nacional de Avaliação e Seriação (PNAS) para acesso ao internato mé-
dico, que saiu com inexatidão

Despacho n.º 898/2016, de 19 de janeiro (2.ª série)
Cria o Grupo de Prevenção e Luta contra a Fraude no Serviço Nacional 
de Saúde

Despacho n.º 987/2016, de 20 de janeiro (2.ª série)
Estabelece disposições sobre a disponibilização pública de informa-
ção completa e atualizada sobre o cumprimento dos tempos máximos 
de resposta garantidos (TMRG), incluindo os tempos de resposta dos 
serviços de urgência, nos estabelecimentos hospitalares do Serviço 
Nacional de Saúde (SNS)

Declaração de Retificação n.º 62-B/2016, de 25 de janeiro (2.ª série)
Retificação da lista de candidatos excluídos no âmbito do procedimen-
to concursal para o preenchimento de até 774 postos de trabalho, para 
a categoria de enfermeiro, da carreira especial de enfermagem
Aviso n.º 949-A/2016, de 27 de janeiro (2.ª série)
Homologada a lista unitária de ordenação final referente ao procedi-
mento simplificado de seleção, conducente ao recrutamento de pes-
soal médico para a categoria de assistente, da área de medicina geral 
e familiar da carreira especial médica e carreira médica

Fevereiro
Despacho n.º 1571-B/2016, de 1 de fevereiro (2.ª série)
Determina que é obrigatória a centralização da aquisição de bens e 
serviços específicos da área da saúde, para todos os serviços e ins-
tituições do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e órgãos e serviços do 
Ministério da Saúde, sendo esta assegurada pela SPMS - Serviços Par-
tilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

Portaria n.º 18/2016, de 8 de fevereiro (1.ª série)
Procede à alteração do Regulamento das Tabelas de Preços a Praticar 
para a Produção Adicional Realizada no Âmbito do Sistema Integrado 
de Gestão de Inscritos para Cirurgia aprovado como anexo I à Portaria 
n.º 271/2012, de 4 de setembro

Despacho n.º 1947/2016, de 8 de fevereiro (2.ª série)
Nomeia os membros e define as competências da Comissão Nacional 
de Trauma

Circulares 
da Administração 
Central do Sistema 
de Saúde
De 1 de outubro de 2015
a 15 de fevereiro de 2016

Circulares Informativas
Circular Informativa n.º 25 de 7 de outubro de 2015
Celebração de novas convenções na área de Endoscopia Gastroen-
terológica
– Procedimentos de contratação e acordos de adesão

Circular Informativa n.º 7 de 15 de fevereiro de 2016
Convite à participação no programa SIMPLEX

Circular Informativa n.º 4 de 21 de janeiro de 2016
Comunicação de taxas moderadoras à Autoridade Tributária e Adua-
neira, relativas ao ano de 2015

Circulares Informativas Conjuntas
Circular Informativa Conjunta n.º 1 de 12 de fevereiro de 2016
Processo de aquisição centralizada

Circular Informativa Conjunta n.º 1 de 5 de janeiro de 2016
Mapas de acompanhamento dos doentes em tratamento da infeção 
VIH/SIDA - SI.VIDA

Circulares Normativas
Circular Normativa n.º 21 de 20 de novembro de 2015
Pagamento da assistência relativa a beneficiários da INCM prestada 
nos estabelecimentos e serviços do SNS

Circular Normativa n.º 20 de 19 de novembro de 2015
Uniformização da nomenclatura dos serviços clínicos de internamento 
e ambulatório

Circular Normativa n.º 19 de 12 de novembro de 2015
Lei nº 8 / 2012 de 21 fevereiro – aprova as regras aplicáveis aos mon-
tantes a considerar nos fundos disponíveis, à assunção de compro-
missos e aos pagamentos em atraso das entidades públicas do SNS 
– adiantamento Contrato Programa 2016 (valores mensais)

Circular Normativa n.º 18 de 9 de outubro de 2015
Aditamento à Circular Normativa nº 4/2014/DPS/ACSS de 3 de janeiro: 
Codificação clínica referente aos tratamentos antineoplásicos e à utili-
zação de fármacos grupo 16 da CFT em situações não oncológicas.

Circular Normativa n.º 17 de 2 de outubro de 2015
Apuramento da despesa com prestações de saúde efetuadas a traba-
lhadores da administração local

Circular Normativa n.º 16 de 15 de outubro de 2015
Transferência de doentes entre instituições – Simultaneidade de episó-
dios agrupados em GDH

Circular Normativa n.º 1 de 8 de fevereiro de 2016
Pagamento às equipas de profissionais de saúde – Esclarecimentos 
relativos à última atualização à tabela de preços do SIGIC, Portaria n.º 
271/2012, de 4 de Setembro

Circular Normativa n.º 3 de 8 de fevereiro de 2016
Valor de taxas moderadas a praticar em 2016

Circular Normativa n.º 4 de 10 de fevereiro de 2016
Lei n.º 159-A/2015 de 30 de dezembro (Extinção da Redução Remune-
ratória na AP) – Acréscimo de custos com subsídio de férias
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A Joint Action Health Workforce, que conta com a 
participação da ACSS, publicou recentemente 
o handbook sobre o planeamento em recursos 

humanos,  uma ferramenta de trabalho que permite 
partilhar experiências e conhecimentos, através 
de estudos elaborados em sete países europeus. 
Este trabalho confronta as várias metodologias de 
planeamento de cada um dos sistemas de saúde 
incluídos. A ação conjunta “Health Workforce Planning and 
Forecasting” (JA EUHWF) decorre até junho de 2016.

A comparação, tratamento e partilha deste conheci-
mento é de extrema importância para esta ação conjunta 
a nível europeu e tem por objetivo melhorar o planea-
mento e gestão de recursos humanos da saúde em toda 
a União Europeia através de uma plataforma de conhe-
cimento comum. 

O planeamento e a previsão dos recursos humanos, 
bem como a identificação de pontos fortes e fracos dos 
países em estudo e a promoção da troca de conhecimento 
e experiências entre os Estados-Membros, têm sido 
essenciais para identificar as melhores ferramentas e 
processos existentes a nível europeu no planeamento 
de recursos humanos numa área sensível como é a da 
Saúde.

Nesta ação estão envolvidos, além da ACSS por parte 
de Portugal, parceiros italianos, alemães, belgas, entre 
outros países da União Europeia. São também parceiras 

outras entidades, como Universidades, Associações 
Profissionais  e de estudantes a nível europeu, OCDE, 
WHO Europa, entre outras.

Para Portugal reveste-se de grande importância a 
aquisição de mais e melhores conhecimentos e diferentes 
formas de trabalho na área dos recursos humanos, dado 
que o planeamento nesta área é um dos fatores críticos 
de sucesso das políticas de saúde a implementar.

Joint Action Health Workforce Planning and Forecasting

Publicado handbook sobre 
planeamento em recursos humanos

Na foto (ao centro) a Diretora do Departamento de Gestão e Planeamento de 
Recursos Humanos na Saúde da ACSS, Filomena Parra da Silva e (à direita) o 
responsável da AGENAS pelo projeto-piloto em curso, Paolo Michelutti. 
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