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Ministro realiza reunião de acompanhamento 
com hospitais do SNS 

O Ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, reuniu 
no dia 4 de julho com todos os hospitais e Unidades Locais 
de Saúde do SNS para uma reunião de acompanhamento 
trimestral. A reunião, organizada pela ACSS, teve lugar no 
Parque de Saúde de Lisboa e contou igualmente com a 
presença das Administrações Regionais de Saúde, do 
INFARMED, da SPMS, do SUCH e de elementos do, 
recém-criado, Grupo de Acompanhamento dos Hospitais. 
  
Ver mais 

 

 

 

Novo grupo de acompanhamento monitoriza 
atividade dos hospitais 

O Ministério da Saúde decidiu criar o Grupo de 
Acompanhamento dos Hospitais (GAH) que integram o 
Serviço Nacional de Saúde (SNS), com o objetivo de 
monitorizar a atividade e o desempenho hospitalar. De 
acordo com o Despacho n.º 8146-A/2016, de 22 de junho, 
este grupo procura alinhar o desempenho das unidades 
hospitalares prestadoras de cuidados com as metas 
estabelecidas pela Tutela. 
 
Ver mais 
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Instituições de saúde do SNS assinam acordos 
de afiliação  

O Ministro da Saúde presidiu, no dia 22 de junho, à 
cerimónia de assinatura de sete protocolos de afiliação entre 
instituições de saúde das regiões de Lisboa e Vale do Tejo, 
Alentejo e Algarve. Os acordos visam estabelecer partilha 
nas áreas de cooperação técnica, documentação e 
informação, formação e especialização, investigação e 
prestação de serviços de saúde.  

Ver mais 

  

 

Monitorização do SNS com aumento de 
visualizações 

O microsite Monitorização do SNS, disponibilizado pela 
ACSS, apresentou, no mês de junho, o maior número de 
visualizações registadas até ao momento. Durante aquele 
mês registaram-se 16.434 visualizações, correspondendo a 
um acréscimo de, aproximadamente, 50%, 
comparativamente a janeiro, com 8.172 visualizações.  

Ver mais 

  

 

informACSS com nova imagem 

A newsletter da ACSS apresenta desde esta semana uma 
nova imagem no âmbito do processo de uniformização da 
imagem das newsletters das entidades do Serviço Nacional 
de Saúde (SNS), num processo coordenado pelos Serviços 
Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E.. Para aceder às 
newsletters, estas encontram-se disponíveis através do 
nosso site www.acss.min-saude.pt . Caso queira subscrever 
e receber periodicamente esta edição, poderá remeter e-
mail para comunicacao@acss.min-saude.pt . 
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