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Aberto concurso para a colocação de médicos de família 
 
O Ministério da Saúde abriu concurso nacional, no dia 17 de novembro, 
destinado à colocação de médicos de família em todo o país. O 
Despacho n.º 13659-A/2016, de 14 de novembro,  identifica os locais e 
número de vagas abertas, 108 no total. 
 

Ver mais 

  

 

Ministro da Saúde inaugura novo edifício da ACSS 

O Ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, acompanhado pelo 
Secretário de Estado da Saúde, Manuel Delgado, presidiu, no dia 9 de 
novembro, à inauguração do segundo edifício da ACSS situado no 
Parque de Saúde de Lisboa (PSL).  

Ver mais 

 

 

 

 

6º Congresso Internacional dos Hospitais 

“Inovar em saúde: Mito ou realidade?” é o tema do 6º Congresso 
Internacional dos Hospitais, a decorrer no auditório Tomé Pires no 
Infarmed, entre os dias 23 e 25 de novembro. 
 

Ver mais 

 

  

  

  

 

 

 

 

http://sns.gov.pt/
http://www.acss.min-saude.pt/
https://dre.pt/application/file/75740619
http://www.acss.min-saude.pt/2016/11/18/aberto-concurso-para-a-colocacao-de-medicos-de-familia/
http://www.acss.min-saude.pt/2016/11/09/ministro-da-saude-inaugura-novo-edificio-da-acss/
http://www.acss.min-saude.pt/2016/11/14/6o-congresso-internacional-dos-hospitais/
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Encerramento dos cursos de formação em Codificação 
Clínica 

No seguimento da implementação do novo sistema de codificação 
clínica ICD-10-CM/PCS, terminam hoje (18/11) os cursos destinados 
aos médicos codificadores das instituições piloto. 
A formação, promovida pela ACSS, pretende dotar os profissionais, já 
detentores do curso em ICD-9-CM, com conhecimentos necessários 
da nova versão do sistema de codificação clínica a entrar em vigor a 1 
de janeiro de 2017. 
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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. 

Agenda 

Sessão de Lançamento  | Agenda Solidária 2017 
Local: Anfiteatro do IPO de Lisboa 
Data: 23 de novembro 
Para mais informações, clique aqui. 

Curso | Comparações Indiretas e Meta-análises em Rede 

Local: Auditório 58 - Edifício Egas Moniz, Faculdade de Medicina de Lisboa 
Data: 25 e 26 de novembro 
Programa e Inscrições 

Congresso Internacional de Enfermagem de Reabilitação (APER 2016) | Acrescentar 
Qualidade de Vida – A reabilitação e cronicidade  

Local: Hotel Montebelo, Viseu 

Datas: 1 e 3 de dezembro 
Inscrições aqui. 

http://sns.gov.pt/
http://www.acss.min-saude.pt/
mailto:geral@acss.min-saude.pt
mailto:geral@acss.min-saude.pt
http://www.ipolisboa.min-saude.pt/Default.aspx?Tag=CONTENT&ContentId=12022
http://www.medicina.ulisboa.pt/pub/2016/DIVULGACAO/ProgramaMetaAnalises.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrhLYImFdWHaCBIVQY_-IRTbcY3CBbmYER4p4Sb4Fkwc4YSw/viewform
http://www.aper.pt/Geral/inseririnscricao.aspx?evento=10&formulario=23

