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Colocados mais 73 médicos de família 
 
Um total de 73 médicos especialistas em medicina geral e familiar, 
candidatos ao procedimento concursal para colocação de médicos de 
família, manifestaram o seu interesse relativamente à  escolha dos serviços 
e estabelecimentos de saúde e respetivas unidades funcionais, em locais 
considerados carenciados, na sequência do Aviso n.º 14426-A/2016, de 17 
de novembro. 
 
Ver mais 

 

 

 

ACSS disponibiliza monitorização diária das urgências 

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) disponibiliza, através do Portal do SNS, 
dados de monitorização diária dos serviços de urgência. 
Através da ferramenta Power BI, a ACSS divulga dados diários sobre o 
número de episódios de urgência, números totais e por tipologia de serviço 
de urgência, média de tempo de permanência nos serviços, tempo 
despendido pelo utente até à triagem e, posteriormente, até à consulta, 
monitorização da atividade gripal e outras infeções respiratórias, número de 
atendimentos nas urgências por classificação na triagem, entre outros. 

Ver mais 

 

 

 

Hospital Garcia de Orta vence Prémio de Boas Práticas em 
Saúde 
 
A Unidade de Hospitalização Domiciliária do Hospital Garcia de Orta (HGO) 
venceu a 10ª edição do Prémio Boas Práticas em Saúde, atribuído pela APDH 
– Associação Portuguesa de Desenvolvimento Hospitalar, em associação com 
a Direção-Geral da Saúde (DGS) e a Administração Central do Sistema de 
Saúde (ACSS). 

Ver mais 
 

http://sns.gov.pt/
http://www.acss.min-saude.pt/
http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2016/11/Aviso_14426A_2016.pdf
http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2016/11/Aviso_14426A_2016.pdf
http://www.acss.min-saude.pt/2016/12/02/colocados-mais-73-medicos-de-familia/
http://www.acss.min-saude.pt/2016/12/02/acss-disponibiliza-monitorizacao-diaria-das-urgencias/
http://www.acss.min-saude.pt/2016/11/25/hospital-garcia-da-orta-vence-premio-de-boas-praticas-em-saude/
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EEA Grants: Aberta call for proposals até 31 de dezembro 
 
Informa-se que se encontra aberta a call for proposals para concessão de 
Fundos para as Relações Bilaterais, exclusivamente reservada a todos os 
promotores dos 27 projetos financiados pelo PT06. 
 
 
Ver mais 

 

 

Candidaturas abertas para projetos financiados 
 
No âmbito do terceiro Programa da Saúde da União Europeia (UE), o 
Parlamento Europeu vai financiar 5 projetos subordinados à temática da saúde, 
nomeadamente na área da saúde mental.  
As candidaturas estão abertas até 31 de janeiro e podem ser submetidas por 
consórcios ou entidades singulares estabelecidas num dos países da UE. 
Para informações referentes aos temas e à submissão de candidaturas, clique 
aqui. 

 

Agenda 

Sessão Pública de Apresentação do Programa Nacional para a Coesão Territorial 
Local: Instituto Politécnico de Beja 
Data: 5 de dezembro | 15h00 

III Seminário | Compras Públicas Centralizadas – Uma estratégia para o SNS 
Local: Auditório da Universidade Nova de Lisboa  
Data: 6 de dezembro 
Programa e inscrições aqui. 

http://sns.gov.pt/
http://www.acss.min-saude.pt/
http://www.acss.min-saude.pt/2016/11/29/eea-grants-aberta-call-for-proposals-ate-31-de-dezembro/
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/calls/pp-2-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/PP-2-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://spms.min-saude.pt/events/iii-seminario-compras-publicas-na-saude-compras-publicas-centralizadas-estrategia-sns/

