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Vídeo Institucional da ACSS 

Integrado nas comemorações do 10.º aniversário, foi elaborado um vídeo 
institucional, que destaca a importância do papel desempenhado pela ACSS no 
Serviço Nacional de Saúde. 

Assista e partilhe!   

  
 

 

Mais de 700 participantes nas jornadas sobre boas práticas 
no SNS 

O SNS Jornadas Hospitalares 2018, que ocorreu nos dias 27 e 28 de fevereiro 
na Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa, reuniu mais de 700 
interessados em conhecer e debater diferentes casos de boas práticas já em 
funcionamento nos hospitais que integram o Serviço Nacional de Saúde. O 
sucesso deste encontro, organizado pela ACSS, com colaboração da APAH, 
deveu-se ao leque variado de temas em discussão e ao painel de mais de 60 
palestrantes e moderadores convidados.   

Ver mais  
 

Galeria de imagens e Apresentações disponíveis   
 

 

Aberto concurso para Medicina Geral e Familiar 

O Aviso n.º 3023-A/2018, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 46, de 
06 de março, determina a abertura de um procedimento concursal nacional 
para o preenchimento de 110 postos de trabalho para a categoria de assistente, 
da carreira especial médica e carreira médica dos estabelecimentos de saúde 
com natureza jurídica de entidade pública empresarial, integrados no Serviço 
Nacional de Saúde, área de Medicina Geral e Familiar.  

Ver mais 

  

https://www.sns.gov.pt/
http://www.acss.min-saude.pt
http://www.acss.min-saude.pt/2018/03/09/video-institucional/
http://www.acss.min-saude.pt/2018/03/02/mais-de-700-participaram-no-debate-sobre-boas-praticas-no-sns/
http://www.acss.min-saude.pt/category/eventos/sns-jornadas-hospitalares-2018-boas-praticas-em-saude/
http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2018/03/Aviso-n3023-A_2018_MGF.pdf
http://www.acss.min-saude.pt/2018/03/06/abertura-procedimento-concursal-categoria-de-assistente-area-de-medicina-geral-e-familiar/
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Abertura de procedimento concursal para as áreas Hospitalar 
e Saúde Pública 

O Aviso n.º 3023-B/2018 publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 46, de 
06 de março, determina a abertura de um procedimento concursal nacional 
para o preenchimento de 503 postos de trabalho para a categoria de assistente, 
da carreira especial médica e carreira médica dos estabelecimentos de saúde 
com natureza jurídica de entidade pública empresarial, integrados no Serviço 
Nacional de Saúde, dos quais, 20 são para a área de Saúde Pública e os 
restantes 483, para a área hospitalar.  

Ver mais 

  

 

Criação de Centros de Responsabilidade Integrados (CRI) no 
SNS 

Foi ontem publicada a Portaria n.º 71/2018, que altera a Portaria n.º330/2017, 
de 31 de outubro, onde se define o modelo do regulamento interno dos serviços 
ou unidades funcionais das Unidades de Saúde do SNS, com a natureza de 
entidades públicas empresariais, dotadas de personalidade jurídica, autonomia 
administrativa, financeira e patrimonial, que se organizem em Centros de 
Responsabilidade Integrados.    

Ver mais 

  

 
 

 

Novo regime do Internato Médico 

Na sequência da publicação do Decreto-Lei n.º 13/2018, de 26 de fevereiro, a 
ACSS divulga um conjunto de perguntas frequentes e uma tabela que visa 
esclarecer, de forma sucinta, o momento e as condições da entrada em vigor 
do novo regime do Internato Médico.   

Ver mais 

  

https://www.sns.gov.pt/
http://www.acss.min-saude.pt
http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2018/03/Aviso-n3023-B_2018_AH-e-SP.pdf
http://www.acss.min-saude.pt/2018/03/06/abertura-procedimento-concursal-categoria-de-assistente-areas-hospitalar-e-saude-publica/
http://www.acss.min-saude.pt/2017/03/08/criacao-de-centros-de-responsabilidade-integrados-no-sns/
http://www.acss.min-saude.pt/2018/02/28/novo-regime-do-internato-medico/
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Descongelamento de carreiras da Administração Pública – 
esclarecimento 

No âmbito do descongelamento das carreiras da Administração Pública, 
iniciado a 1 de janeiro de 2018, a ACSS divulga o documento Perguntas 
frequentes relacionadas com o descongelamento decorrente da Lei que 
aprovou o Orçamento de Estado para o ano de 2018, que pretende prestar 
esclarecimentos, em termos transversais, das dúvidas entretanto reportadas.   

Ver mais 

  

 

Candidaturas abertas para a 12.ª edição do Prémio de Boas 
Práticas em Saúde 

A 12.ª edição do prémio de Boas Práticas em Saúde, organizada pela 
Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Hospitalar (APDH), em 
conjunto com a Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), a 
Direção Geral de Saúde (DGS), e as Administrações Regionais de Saúde, terá 
como tema central a “Qualidade na saúde e responsabilização do cidadão», 
com foco em subtemas como o ciclo de vida familiar, o papel dos profissionais 
e das organizações, o plano de cuidados participado, a literacia e segurança e 
a utilização das TIC.   

Ver mais 

  

Agenda 

35º Encontro Nacional de MGF  

Local: Centro de Congressos do Algarve, Vilamoura 
Data: 14 a 17 de Março 
Informação sobre Programa e inscrições. 

https://www.sns.gov.pt/
http://www.acss.min-saude.pt
http://www.acss.min-saude.pt/2018/01/30/descongelamento-de-carreiras-da-administracao-publica-esclarecimento/
http://www.acss.min-saude.pt/2018/03/09/divulgacao-apdh-12-a-edicao-premio-de-boas-praticas-em-saude/
http://www.apmgf.pt/websites/apmgf/of42k1891512675599018.pdf


  

48 
N.º EDIÇÃO 

  

InformACSS 
9.março.2018 

Encontro sobre Medicina de Catástrofe 

Local: Auditório da Universidade do Algarve - Gambelas - Faro 
Data: 23 de Março 
Consulte aqui o programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. (ACSS, IP) Parque de Saúde de Lisboa, Edif. 
16 e 18 - Avenida do Brasil, 53, 1700-063 Lisboa - Portugal Telef: +351 217 925 500 | Fax: +351 
217 925 848 | E-mail: geral@acss.min-saude.pt  

 

Caso não pretenda receber informações da ACSS ou se recebeu este e-mail por engano, contacte-nos através de comunicacao@acss.min-saude.pt 

 

https://www.sns.gov.pt/
http://www.acss.min-saude.pt
http://www.arsalgarve.min-saude.pt/noticias/algarve-recebe-o-encontro-internacional-de-medicina-de-catastrofe-a-23-de-marco-de-2018-inscricoes-abertas/
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mailto:comunicacao@acss.min-saude.pt

