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ACSS promove sessão “Vamos falar de… Contratualização” 

A ACSS realiza, no próximo dia 25 de novembro, a sessão “Vamos falar de… 
Contratualização”, destinada a todos os cidadãos interessados em conhecer as 
regras de financiamento dos cuidados de saúde no SNS, nomeadamente no 
que se refere aos cuidados de saúde primários, hospitalares e continuados. 

Ver mais 

 

Divulgadas as regras de contratualização de cuidados de 
saúde para 2018 

A ACSS publica os “Termos de Referência para a Contratualização de 
Cuidados de Saúde no SNS para 2018”, documento que reúne o conjunto de 
orientações referentes à contratualização nos cuidados de saúde primários, 
hospitalares e integrados. Tendo sido introduzidas várias melhorias, é de 
destacar a inserção das regras contratuais para a Rede Nacional de Cuidados 
Continuados Integrados (RNCCI). 

Ver mais 
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http://www.acss.min-saude.pt/2017/11/20/acss-divulga-regras-de-contratualizacao-de-cuidados-de-saude-para-2018/
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SNC-AP: Plano de Contas Central do Ministério da Saúde 

A ACSS divulga o Plano de Contas Central do Ministério da Saúde (PCC-
MS), em versão preliminar, bem como o documento Notas de 
Enquadramento, que se prevê evolutivo, contendo um conjunto de notas 
explicativas de enquadramento, que poderá ser útil no processo de transição 
para o SNC-AP. Nesta fase, o PCC-MS apenas é obrigatório para as 
entidades pertencentes ao perímetro do Serviço Nacional de Saúde (SNS), 
atentas as restrições dos sistemas de informação utilizados por algumas 
entidades não SNS. 

 

 
Ver mais 

 

PEBC e ECO.AP na saúde: um caso de sucesso  

A ACSS participou, no dia 20 de novembro, no ECO.AP Summit , onde 
apresentou a Campanha de Sustentabilidade do Ministério da Saúde 
(2017/2018), considerada um exemplo de boa prática nesta área. 
A campanha de sustentabilidade, a decorrer em todas as instituições públicas 
de saúde, é composta por uma série de mensagens dirigidas à redução de 
consumos água, energia e outros consumíveis, de forma a promover a adoção 
de comportamentos mais sustentáveis por parte de todos os utilizadores dos 
edifícios da esfera do Ministério da Saúde.  
 

Ver mais 

 

 

 

 

EEA Grants: Um “valioso contributo” para o SNS  

A ACSS promoveu, no dia 17, no auditório do Infarmed, a sessão de 
encerramento do Programa Iniciativas em Saúde Pública 2009-2014 (EEA 
Grants). O encontro contou com a presença de representantes dos Países 
Doadores (Noruega, Liechtenstein e Islândia) bem como do embaixador da 
Noruega em Portugal, Anders Erdal. A presidente da ACSS, Marta Temido, 
sublinhou a importância deste programa para a saúde, classificando-o como 
um “valioso contributo” para o SNS, nomeadamente pelos 27 projetos 
financiados das 4 áreas prioritárias: saúde mental, doenças transmissíveis, 
nutrição e sistemas de informação em saúde. 

 
Ver mais 

 

 

 

http://www.acss.min-saude.pt/2017/11/20/snc-ap-plano-de-contas-central-do-ministerio-da-saude/
http://www.acss.min-saude.pt/2017/11/23/pebc-e-eco-ap-na-saude-um-caso-de-sucesso/
http://www.acss.min-saude.pt/2017/11/23/eea-grants-um-valioso-contributo-para-o-sns/


 

Delegação da Bósnia e Herzgovina recebida na ACSS  

Uma delegação de representantes de diferentes instituições públicas da 
Bósnia e Herzgovina estiveram, no passado dia 14, nas instalações da ACSS, 
para assistirem a uma sessão sobre o modelo usado em Portugal para as 
Parcerias Público Privadas (PPP) estabelecidas no sector da saúde.  

Durante o encontro, a ACSS falou sobre a experiência portuguesa nesta área, 
dando a conhecer os objetivos e os resultados das PPP em funcionamento: 
Loures, Braga, Cascais e Vila Franca de Xira. 

 
Ver mais 

 

 

 

Agenda 

1
as

 Jornadas de Enfermagem 

Local: Centro de Saúde de Sete Rios 
Data: 25 de Novembro 
Consulte aqui o programa deste evento  

1.as Jornadas de USF do Algarve - (Re) Lançar as USF na região " 

Local: Auditório do Edifício Paços do Concelho, Lagos 
Data: 29 a 30 de Novembro 
Para mais informações, e efetuar a sua inscrição enviar e-mail para: jornadas.usf.algarve@arsalgarve.min-saude.pt 

Conferência "Repensar o Futuro da saúde Cardiovascular em Portugal" 

Local: Fundação Calouste Gulbenkian 
Data: 13 de Dezembro 
Para mais informações, poderá consultar o Portal da Sociedade Portuguesa de Cardiologia  
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