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ACSS apresenta campanha de sustentabilidade para 
2017/2018 

A ACSS vai promover no dia 31 de outubro, o primeiro de três eventos de 

divulgação e sensibilização dedicados à Campanha de Sustentabilidade do 

Ministério da Saúde (2017/2018). A sessão decorre no Auditório da Escola 

Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu. 

Ver mais 

 

SNS24 contacta utentes em espera por cirurgia 

A partir segunda-feira, dia 30 de outubro, o SNS24 vai passar a contactar de 

pró-ativamente os utentes do SNS que recebem notas de transferência entre 

hospitais públicos, ou vales de cirurgia para os convencionados ou para o setor 

social, apoiando uma tomada de decisão mais rápida por parte dos utentes e 

facilitando os procedimentos de agendamento das cirurgias. 

Ver mais 

 

 

InformACSS 
27.outubro.2017 

http://www.acss.min-saude.pt/2017/10/24/acss-apresenta-campanha-de-sustentabilidade-para-20172018/
http://www.acss.min-saude.pt/2017/10/27/sns24-contacta-utentes-em-espera-por-cirurgia/
https://www.sns.gov.pt/
http://www.acss.min-saude.pt


 

VAI chega ao Médio Tejo e Castelo Branco 

O VAI – Via de Acesso Integrado ao SNS – é uma das principais 

componentes do SIGA (Sistema Integrado de Gestão do Acesso) e passará a 

estar implementado, a partir da primeira semana de novembro, nas três 

unidades hospitalares que compõem o Centro Hospitalar Médio Tejo (Torres 

Novas, Tomar e Abrantes) e, numa primeira fase, em três unidades de 

cuidados de saúde primários – USF Locomotiva, Fátima e Almonda, 

seguindo-se a instalação nas unidades de toda a região. Em meados de 

novembro, o VAI segue para Castelo Branco, onde será implementado no 

Hospital Amato Lusitano e em todas as unidades de cuidados primários 

existentes naquela região. 

 

 
Ver mais 

 

Mais de 250 mil utentes optam por outro hospital para 
realização da primeira consulta  

10,6 por cento dos utentes a nível nacional (254.818) escolheram um hospital 

fora da sua área de residência para a realização da primeira consulta 

hospitalar, no âmbito do sistema Livre Acesso e Circulação de Utentes no 

SNS (LAC). Os dados correspondem ao período entre junho de 2016 e 

outubro de 2017. 

 

 
Ver mais 

 

 

 

 

Conselho de Prevenção da Corrupção visita Centro de 
Conferência de Faturas  

Uma delegação do Conselho de Prevenção da Corrupção visitou, no passado 

dia 18, o Centro de Conferência de Faturas (CCF). 

O encontro serviu para demonstrar o funcionamento e procedimentos usados 

em todo o ciclo de conferência das prescrições médicas, apuramento de 

valores comparticipados aos utentes do SNS e implementação do Plano de 

Prevenção de Riscos de Corrupção e de Infrações Conexas no CCF. 

 
Ver mais 
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Delegação moldava visita a ACSS  

A ACSS recebeu, no dia 12 de outubro, uma delegação da Moldávia para uma 

sessão sobre Cuidados de Saúde Primários (CSP). 

A reunião teve como principal objetivo a partilha de conhecimentos sobre a 

reforma dos CSP em Portugal e abordou temas como a contratualização, a 

monitorização e os sistemas de informação aplicados a este tipo de cuidados.  

 
 

 

 

Agenda 

Campanha de Sustentabilidade do Ministério da Saúde 

Local: Auditório da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu 
Data: 31 de Outubro 
Consulte aqui todas as informações sobre este evento  

Lean Health Meeting 2017 

Local: Reitoria da Universidade Nova de Lisboa. 
Data: 3 e 3 de Novembro 
Consulte aqui o programa e aceda à ficha de inscrição  

Programa Iniciativas em Saúde Pública – EEA Grants 2009-2014: apresentação de 
resultados e encerramento do Programa 

Local: Auditório do Infarmed - Parque de Saúde de Lisboa. 
Data: 17 de Novembro 
Consulte aqui o programa e aceda à ficha de inscrição (inscrições até 5 de Novembro)  
Para mais informações, poderá consultar o Portal dos EEA Grants  
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