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Concurso PO SEUR 03-2016-25 

A ACSS promoveu no passado dia 20 de outubro, uma sessão de 
esclarecimentos sobre o Aviso-Concurso PO SEUR 03-2016-25, no âmbito do 
Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no uso de Recursos  
(PO SEUR), inserido no Portugal 2020. A sessão, que reuniu mais de cem 
pessoas do setor da saúde no auditório do Infarmed, contou com a presença 
dos Secretários de Estado da Saúde, Manuel Delgado, do Desenvolvimento e 
Coesão, Nelson de Souza, da Energia, Jorge Seguro Sanches, e ainda da 
presidente do conselho diretivo da ACSS, Marta Temido, e da presidente da 
comissão diretiva do PO SEUR, Helena Pinheiro de Azevedo.  

Ver mais 

  

 

ACSS promove novo Sistema de Classificação de Doentes 
em MFR-A 

A ACSS participou, no passado dia 6 de Outubro, na 32ª Conferência anual 
do PCSI (Patient Classification Systems International) realizada em Dublin, 
Irlanda, apresentando o sistema de classificação de doentes de Medicina 
Física e de Reabilitação em Ambulatório (MFR-A). Esta sessão teve como 
objetivo divulgar o sistema de classificação de doentes em MFR-A, 
apresentando as características deste novo sistema do Serviço Nacional de 
Saúde português e contou com a participação de Cláudia Medeiros Borges da 
ACSS.  

Ver mais 
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ACSS organiza 2.º fase de cursos em Codificação Clínica 

No âmbito do projeto de implementação do sistema de codificação clínica em 
ICD-10-CM/PCS, e à semelhança dos cursos realizados no passado mês de 
setembro, encontra-se a decorrer a 2.ª fase de formação, também 
assegurada pela Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) de 
forma gratuita, agora destinada aos tutores designados por cada instituição 
hospitalar.  

Ver mais 

  

 

Projeto HEPeCONTROL realiza conferência final 

O Projeto HEPeCONTROL promovido pela Faculdade de Farmácia da 
Universidade do Porto e financiado pelo “Programa EEA Grants: Iniciativas de 
Saúde Pública”, irá realizar no próximo dia 29 de Outubro de 2016 o “Final 
Meeting – HEPeCONTROL”. A ter lugar no Salão Nobre desta faculdade, a 
conferência final tem como objetivo apresentar os resultados e conclusões 
finais do projeto relativos à seroprevalência da infeção pelo vírus da hepatite 
E em Portugal e ao risco da sua transmissão.  

Ver mais 

  

 

Estudos sobre reforma dos Cuidados de Saúde Primários 

O Ministério da Saúde deliberou, através do Despacho nº 12997/2016, 
publicado em Diário da República a 28 de outubro, a criar a Equipa de 
Acompanhamento dos Estudos de Avaliação ex-post da Reforma dos 
Cuidados de Saúde Primários (CSP) que irá monitorizar a realização de dois 
estudos de avaliação, a desenvolver pela Escola Nacional de Saúde Pública e 
pela Direção-Geral da Qualificação da Qualificação dos Trabalhadores em 
Funções Públicas (INA), sobre a reorganização de serviços iniciada há uma 
década.    

Ver mais 
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36.º Programa de Intercâmbio para Profissionais de Saúde - 
HOPE 2017 

Encontram-se abertas, até 6 de novembro de 2016, as candidaturas ao 36.º 
Programa de Intercâmbio HOPE 2017, subordinado ao tema “Inovação 
Organizacional nos Hospitais e nos Cuidados de Saúde”, que irá decorrer 
entre 15 de maio e 11 de junho de 2017, estando prevista a realização da 
Reunião Europeia de Avaliação e Conferência Final entre 11 e 13 de junho de 
2017, em Dublin, na República da Irlanda. A este programa podem 
candidatar-se profissionais de áreas clínicas, ou outras que, não tendo 
especificamente funções/cargos de direção ou chefia, estejam envolvidos em 
projetos significativos ligados à gestão da instituição de saúde em que 
trabalham ou em que esta se insere.    

Ver mais 

  

Agenda 

XLIII Seminário subordinado ao tema "Instalações Certificadas, Segurança na 
Esterilização e Áreas de Assepsia" 

Local: Auditório dos Hospitais Senhor do Bonfim - Vila do Conde 
Data: 3 de Novembro 
Para efetuar inscrição e consultar o programa, clique aqui. 

NeuroPorto.75 
75 anos de Neurociências Clínicas no Norte de Portugal 

Local: Auditório Prof. Alexandre Moreira do Centro Hospitalar do Porto 
Data: 14 de Novembro 
Programa e inscrições aqui. 
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