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349 vagas para as áreas hospitalar e de saúde pública 
 
A ACSS determinou, através do Aviso n.º16060-B/2016, de 26 de dezembro, a 
abertura de 349 vagas para a categoria de assistente nas áreas hospitalar e de 
saúde pública. 
 

Ver mais 

  

 
 
Mais de dois mil candidatos iniciam Ano Comum 
 
No âmbito do Concurso do Internato Médico 2017, cerca de 2 mil profissionais 
irão ingressar no Ano Comum no próximo dia 2 de janeiro. Distribuídos pelos 
diversos organismos de saúde nos quais foram admitidos, os candidatos 
iniciam o processo de formação médica especializada, teórica e prática, cujo 
objetivo visa a habilitação ao exercício tecnicamente diferenciado na respetiva 
área de especialização. 
 

 

 
ACSS avalia mais de 3400 pedidos de cédulas profissionais 
de TNC 

No âmbito da emissão de cédulas para profissionais de Terapêuticas não 
Convencionais (TNC), a ACSS recebeu 3410 requerimentos para cédula 
profissional, das quais foram atribuídas 1.158, estando 980 pedidos a aguardar 
por elementos adicionais e 442 que tiveram parecer de não atribuição. O 
processo de avaliação dos 3410 pedidos foi concluído a 12 de dezembro, 
estando agora a equipa da ACSS a avaliar os processos em que foram 
solicitados novos elementos. 
 

 

http://sns.gov.pt/
http://www.acss.min-saude.pt/
http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2016/12/Aviso_16060b_2016.pdf
http://www.acss.min-saude.pt/2016/12/27/349-vagas-para-as-areas-hospitalar-e-de-saude-publica/
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Acordo com ANL contribui para melhorar sustentabilidade do 
SNS 
 
O Ministério da Saúde e a Associação Nacional de Laboratórios (ANL) 
assinaram, no dia 23 de dezembro, um protocolo com vista à melhoria da 
sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde (SNS). 

 
Ver mais 

 

 

 

Definidas áreas prioritárias para bolsas em investigação 
clínica 
 
Os ministérios da Saúde e da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior definiram, 
através do Despacho nº 14813/2016, publicado a 7 de dezembro, um total de 
22 áreas prioritárias para efeitos de reconhecimento do estatuto de interno 
doutorando em 2016. 

Ver mais 

  

 

ACSS e Nova SBE colaboram em projetos de investigação 
 

A ACSS e a Nova School of Business and Economics (SBE) estabeleceram, no 
final de novembro, um protocolo de colaboração com vista ao fornecimento de 
dados de saúde para o desenvolvimento de projetos de investigação 
académica. 

 
Ver mais  

 

  

http://sns.gov.pt/
http://www.acss.min-saude.pt/
https://www.sns.gov.pt/noticias/2016/12/23/ministerio-e-anl-selam-acordo/
http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2016/12/Despacho_14813_2016.pdf
http://www.acss.min-saude.pt/2016/12/27/definidas-areas-prioritarias-para-bolsas-em-investigacao-clinica/
http://www.acss.min-saude.pt/2016/12/27/acss-e-nova-colaboram-em-projetos-de-investigacao-academica/
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Associação Novamente presta apoio a 640 famílias de 
traumatizados crânio-encefálicos 
 

A Novamente, a única associação no país dedicada a apoiar vítimas de 
traumas crânio-encefálicos no país, já prestou apoio a 640 famílias desde do 
ano da sua criação, em 2010. Trata-se de uma IPSS (instituição privada de 
solidariedade social), que apoia vítimas de traumatismos crânio-encefálicos. A 
associação atua em quatro áreas: Advocacy (segurança social, órgãos de 
saúde, comunidade política); Apoio contínuo à família (do coma à inserção no 
mercado de trabalho); Grupos de pares; Grupos de formação a cuidadores 
(familiares). 

No âmbito do desenvolvimento da sua missão, a Novamente tem estabelecido 
acordos com diferentes hospitais, como é o caso do Hospital de Braga. No final 
de novembro as duas entidades assinaram um protocolo de cooperação, que 
prevê a realização de ações de sensibilização sobre o dano cerebral adquirido, 
junto da comunidade hospitalar. 

Agenda 

 

Curso | New Frontiers in Cardiology: Focus on CTO 

Local: Hospital Universitário de Santa Maria - Lisboa  
Data: 5 de janeiro 
Programa 

http://sns.gov.pt/
http://www.acss.min-saude.pt/
http://www.spc.pt/FS/APIC/2016/20161212/PROGRAM_Focus_on_CTO.pdf
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Fórum da Sociedade Portuguesa de Cardiologia 2017: Investigação Clínica 

Local: Hotel Vila Galé - Coimbra  
Data: 7 de janeiro 
Programa e Inscrições 

Sessão | Plano Nacional para a Segurança do Doente - Aumentar a cultura de segurança 
do ambiente interno  

Local: Auditório do IPO Lisboa  
Data: 20 de janeiro | 16h00 
Programa e Inscrições 

Caso não pretenda receber informações do ACSS ou se recebeu este email por engano, contacte-nos através de geral@acss.min-saude.pt ou por Telf. 217 925 500. 

 

Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. (ACSS, IP) Parque de Saúde de Lisboa, Edif. 
16 - Avenida do Brasil, 53, 1700-063 Lisboa - Portugal Telef: +351 217 925 500 | Fax: +351 217 
925 848 | E-mail: geral@acss.min-saude.pt  

 

http://sns.gov.pt/
http://www.acss.min-saude.pt/
http://www.spc.pt/DL/Home/fm/Programa_Forum.pdf
http://www.spc.pt/spc/default.aspx?redir=http://www.spc.pt/SPC/Home/detalhe.aspx?id=777
http://www.apdh.pt/cftpnsd?utm_source=Geral&utm_campaign=634a74c3ec-EMAIL_CAMPAIGN_2016_12_22&utm_medium=email&utm_term=0_9358cdb80a-634a74c3ec-147683173
http://www.apdh.pt/node/2168
mailto:geral@acss.min-saude.pt
mailto:geral@acss.min-saude.pt

