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Ministério da Saúde reunido para acompanhamento dos 
hospitais do SNS 

A ACSS está a promover a 3.ª ronda de reuniões durante os dias 13 e 14, nas 
instalações do Infarmed, no âmbito do trabalho de acompanhamento da 
atividade dos hospitais, que tem sido realizado durante este ano. Estes 
encontros, diferenciados por grupos de hospitais, contam com as presenças do 
Ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, e de Manuel Delgado, 
Secretário de Estado da Saúde.  

Ver mais 

  

 

Relatório Síntese da Atividade Cirúrgica Programada de 2015 

A ACSS publica o Relatório Síntese da Atividade Cirúrgica Programada – Ano 
2015, resultante da monitorização SIGIC (Sistema Integrado de Gestão de 
Inscritos para Cirurgia. 
Através deste relatório apresentam-se os principais indicadores da atividade 
cirúrgica referentes ao ano de 2015, comparando-os com os anos anteriores.  

Ver mais 

  

 

Aprovação das prioridades formativas para a “Formação de 
Profissionais do Setor da Saúde” 

No âmbito do Programa PO ISE e do CRESC Algarve 2020, foram aprovadas 
pelo Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Fernando Araújo, as prioridades 
formativas para a tipologia de operação “Formação de Profissionais do Setor da 
Saúde”. Estes programas decorrem do acordo de parceria adotado entre 
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Portugal e a Comissão Europeia no qual se definem os princípios de 
programação que consagram a política de desenvolvimento económico, social e 
territorial para promover, em Portugal, entre 2014 e 2020. 

Ver mais 

  

 

Nova plataforma para equipamentos médicos pesados 

A ACSS desenvolveu uma plataforma que disponibiliza a georreferenciação dos 
Equipamentos Médicos Pesados (EMP) existentes em Portugal e em 
funcionamento nas unidades hospitalares pertencentes ao Serviço Nacional de 
Saúde (SNS). Com este mecanismo é possível identificar, dentro da rede 
hospitalar, o parque de equipamentos médicos, distribuído por Administração 
Regional de Saúde (ARS), concelho ou mesmo por Agrupamento de Centros de 
Saúde (ACES). Pode aceder à localização de ressonâncias magnéticas, 
câmaras hiperbáricas, angiógrafos, entre outros, e consultar o hospital onde os 
mesmos se encontram, bem como o número de equipamentos naquela 
unidade.Com a criação desta aplicação, a ACSS dá mais um importante passo 
em direção à transparência, sendo esta uma das medidas inscritas no 
programa de Saúde do XXI Governo constitucional.  

Para aceder a esta plataforma, clique aqui. 

 

Prémio de Boas Práticas em Saúde® comemora 10 anos 

O Prémio de Boas Práticas em Saúde® (PBPS) está de parabéns ao 
comemorar o décimo aniversário. Desde 2006 que o PBPS tem como objetivos 
dar a conhecer as boas práticas em saúde e em qualidade e inovação, a nível 
nacional e internacional, replicar as mais-valias das boas práticas para o 
desempenho do Sistema de Saúde e suscitar o desenvolvimento de ações de 
mudança com o intuito de se constituírem casos de excelência. A primeira 
iniciativa do Prémio, a 10 de outubro de 2006, ficou marcada pela realização do 
primeiro de três seminários, que visavam premiar os projetos de maior 
qualidade nas vertentes Eficiência, Efetividade e Equidade.    

Ver mais 

 
  

 

Agenda 

Conferência “Percursos de vida | Literacia em Saúde | Integração de Cuidados – Reformas 
de Proximidade” 

Local: Auditório da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa 
Data: 18 e 19 de outubro, pelas 9h30 
Programa e inscrições aqui.  

http://www.acss.min-saude.pt/2016/10/03/aprovacao-das-prioridades-formativas-para-a-formacao-de-profissionais-do-setor-da-saude/
http://www.arcgis.com/apps/Viewer/index.html?appid=7ad8b291ac2945e29f55003de23cb7c5
http://www.acss.min-saude.pt/2016/10/10/premio-de-boas-praticas-em-saude-comemora-10-anos/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcGi9Dil9x33Wl9C_-EnzRA8-pb943XhEJHG2lj2Hncf87Vg/viewform?c=0&w=1


I Jornadas de Terapia da Fala do CHLC sob o tema “Cuidar da Comunicação Humana – 
Desafios interdisciplinares” 

Local: Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa 
Data: 21 e 22 de outubro, pelas 10h 
Programa e inscrições aqui.  

Congresso Científico STATUS 5 | Trauma, Emergência, Reanimação – O Estado da Arte! 

Local: Auditório Professor Dr. Armando Simões Santos, na Faculdade de Medicina Dentária de Lisboa 
Data: 28 e 29 de outubro 
Programa e iscrições aqui  
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