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Ministério da Saúde reúne com hospitais do SNS 

A secretária de Estado da Saúde reuniu no dia 16 de abril, no Parque da 
Saúde de Lisboa, com todos os hospitais e Unidades Locais de Saúde do 
SNS, no âmbito das habituais reuniões de acompanhamento trimestral da rede 
hospitalar, com vista à análise do desempenho das instituições hospitalares. 

Ver mais 

 

Novo software para auditoria interna no SNS em fase de 
arranque 

A ACSS realizou esta sexta-feira (dia 20) o workshop de apresentação 
funcional do novo sistema de informação destinado às equipas de auditoria 
interna nas entidades do SNS. Na sessão de abertura, José Carlos Caiado, 
presidente da ACSS, realçou a importância dos serviços de auditoria interna 
nas instituições, sendo essenciais aos processos de melhoria da reputação das 
entidades. O SAS EGRC – Módulo de Auditoria, que irá entrar em 
funcionamento no início de maio para toda a rede SNS, permitirá a 
sistematização, uniformização e execução dos trabalhos de auditoria interna 
em cada instituição, agilizando o acompanhamento de informação por parte da 
ACSS.   

Ver mais 
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ACSS organiza o Fórum MGF – Redimensionamento das 
Listas de Utentes dos Médicos de Família 

A ACSS, em colaboração com a Associação Portuguesa de Medicina Geral de 
Familiar, organizou, no dia 4 de abril, o “Fórum MGF – Redimensionamento 
das Listas de Utentes”, onde foi discutido o trabalho técnico que tem vindo a 
ser desenvolvido para a criação de um score de complexidade aplicado a cada 
utente inscrito nos Cuidados de Saúde Primários, que possa ser utilizado para 
a ponderação e ajustamento das listas de utentes atribuídas a cada médico de 
família, em alternativa à metodologia que tem vindo a ser aplicada desde 2007 
e que considera a estrutura etária como único fator de ponderação. 

 
Ver mais 

 

 

Reconhecimento de qualificações com o Reino Unido em 
análise na ACSS 

Vários responsáveis do Departamento de Recursos Humanos da ACSS 
estiveram, esta quinta-feira (dia 19), reunidos com representantes da The 
Health and Care Professions Council (HCPC), para clarificar os procedimentos 
necessários aos pedidos de reconhecimento de qualificações para o exercício 
profissional no Reino Unido dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e 
Terapêutica, Técnicos de Radiologia e Fisioterapeutas. 

 
Ver mais 

 

 

 

 

Abertura de concurso para a área de Medicina Geral e 
Familiar 
 
A abertura do procedimento concursal, publicado em 17 de abril, através do 
Aviso n.º 5181-A/2018, tem em vista o recrutamento de pessoal médico 
integrado na carreira especial médica – área de Medicina Geral e Familiar, 
para o preenchimento de 84 postos de trabalho para a categoria de assistente. 
As candidaturas poderão ser formalizadas, via internet, através da plataforma 
disponibilizada no portal da ACSS, ou em alternativa por via postal. 

 
Ver mais 
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Encerramento EEA Grants Portugal 2009-2014 
 
No dia 20 de abril, pelas 10h00, o Museu Nacional dos Coches será o palco da 
sessão de encerramento do quarto Mecanismo Financeiro do Espaço 
Económico Europeu (MFEEE), que beneficiou Portugal de um financiamento 
global de 53 M€, durante o período de 2009-2014. Este evento contará, entre 
outras, com as intervenções de Pedro Marques, Ministro do Planeamento e 
das Infraestruturas, Nelson de Souza, Secretário de Estado do 
Desenvolvimento e Coesão, Anders Erdal, Embaixador da Noruega em 
Portugal, Hrund Hafsteinsdóttir, Conselheira do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros da Islândia e Susana Ramos, Coordenadora da Unidade 
Nacional de Gestão dos EEA Grants Portugal. 

 
Ver mais 

 

 

 

Agenda 

Conferência sobre “Workforce Innovations for better performing healthcare systems” 

Local: Instituto de Higiene e Medicina Tropical 
Data: 3 e 4 de Maio 
Consulte aqui todas as informações sobre este evento 

 

7ª edição do Prémio Saúde Sustentável 

Inscrições até 15 de maio 

 

II Jornadas de Cuidados Paliativos Pediátricos 

Local: ISCTE-IUL, Lisboa 
Data: 18 e 19 de Maio 
Para inscrições e informações adicionais, clique aqui  
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