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EDITORIAL

Márcia Roque
Presidente do Conselho Diretivo da ACSS, I.P.

É com enorme satisfação que a ACSS se associa às come-
morações dos 40 anos do SNS. Provavelmente a principal 
conquista da democracia portuguesa! Como referido pela 

senhora Ministra da Saúde em entrevista nesta edição, a saúde 
foi o setor que maiores progressos registou ao longo dos últimos 
anos, muito devido aos resultados alcançados pelo SNS!

O Relatório Anual do Acesso a Cuidados de Saúde no SNS 
de 2018 vem justamente confirmar o desempenho positivo que 
as entidades do SNS continuam a registar e que se traduz num 
aumento das consultas nos cuidados de saúde primários e 
hospitalares, de cirurgias em ambulatório e do número de doentes 
operados.

Na área de recursos humanos, o Relatório Social do Ministério 
da Saúde e do SNS 2018 vem também confirmar o aumento do 
número de profissionais em exercício de funções no SNS, atingindo 
o valor mais elevado de sempre (135.401).

Nunca é de mais lembrar que a ACSS foi criada em 2007, altura 
em que assumiu competências de anteriores instituições cujas 
atividades foram cruciais na fase de arranque e desenvolvimento 
do SNS.

Nesta edição do ACONTECE reportamos a evolução de um 
conjunto de indicadores centrais ao desempenho do SNS ao longo 
dos últimos 40 anos, nomeadamente o total de recursos humanos 
e de consultas médicas, a despesa do SNS e a evolução da Rede 
Nacional de Cuidados Continuados Integrados. 

Adicionalmente, nesta edição apresentamos um conjunto 
de atividades da instituição em que realçamos o processo 
de implementação do SIGA, em fase piloto na ULS do Litoral 
Alentejano. 

Por último, aproveito o ensejo para informar os parceiros da 
ACSS que estamos a preparar o plano estratégico para o triénio 
2020-2022, no qual são definidas as grandes linhas orientadoras e 
as prioridades para a ação institucional. 
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NOTÍCIAS

A análise da atividade do SNS em 2018, publicada 
no Relatório Anual de Acesso a Cuidados de 
Saúde nos Estabelecimentos do SNS e Entidades 

Convencionadas demonstra que o seu desempenho 
continua a evoluir de forma positiva, nomeadamente no 
acesso aos cuidados de saúde primários, hospitalares 
e continuados. O aumento das consultas nos cuidados 
de saúde primários e hospitalares, da cirurgia de 
ambulatório e dos rastreios de base populacional são 
apenas algumas das melhorias alcançadas em 2018, 
que resultaram do empenho das entidades da rede SNS 
e dos seus profissionais.

No ano passado observou-se um aumento de 1,6 por 
cento nas consultas médicas nos cuidados de saúde 
primários, atingindo-se um total de 31,2 milhões de 
consultas. Alcançou-se a cobertura de médico de família 
a 9.478.480 utentes, valor que corresponde a 
93 por cento dos utentes inscritos no SNS, o 
mais elevado de sempre, representando um 
ganho de 3,3 por cento em relação a 2015 
e de 10,9 por cento em relação a 2010. Em 
2018 entraram em funcionamento 37 novas 
Unidades de Saúde Familiar (USF) e de mais 
8 Unidades de Cuidados em Comunidade. 
Entre o final de 2015 e 2018 foram criadas 83 
novas USF.

A produção assistencial nos hospitais 
do SNS também verificou uma tendência 
de crescimento, com mais 1 por cento de 
consultas médicas hospitalares, totalizando 
12,1 milhões de consultas em 2018. Os 
atendimentos urgentes aumentaram 0,7 por 
cento e o número de utentes operados no SNS 
foi o mais elevado sempre – 594.978 (+ 6.155 
que em 2017). A média do tempo de espera 
dos operados manteve-se ligeiramente acima 
dos 3 meses.

A cirurgia de ambulatório manteve a 
tendência de crescimento com um aumento 
de 2 por cento relativamente a 2017, atingindo 
os 65,5 por cento no final de 2018, continuando 
esta a ser uma área geradora de eficiência e 
ganhos em saúde, em que Portugal é uma 
referência reconhecida internacionalmente.

A média nacional de consultas realizadas 
dentro do Tempo Máximo de Resposta 
Garantida (TMRG) manteve-se ligeiramente 
acima dos 70 por cento, destacando-se em 
2018, o maior grau de cumprimento dos 
TMRG registado nas consultas prioritárias 
(77 por cento), seguido das consultas muito 

SNS com evolução positiva 
em 2018

prioritárias (74 por cento) e das consultas com prioridade 
normal (70 por cento).

Tendo em vista a melhoria do acesso a cuidados de 
saúde, em 2018 o Ministério alargou a dispensa de 
cobrança de taxas moderadoras a diversas situações, 
nomeadamente às consultas e atos complementares 
de diagnóstico e terapêutica realizados no decurso de 
rastreios de base populacional, rastreios de infeções 
VIH/SIDA, hepatites, tuberculose pulmonar, doenças 
sexualmente transmissíveis, entre outras. No final do 
ano estimava-se um total de cerca de 6 milhões de 
utentes isentos/dispensados do pagamento de taxas 
moderadoras no SNS. O montante cobrado resultante 
do pagamento de taxas moderadoras em 2018 foi de 
154,7 milhões de euros, valor inferior aos 173,8 milhões 
de euros registados em 2015.



O Serviço Nacional de Saúde (SNS) foi criado pela 
Lei n.º 56/79, de 15 de setembro, com autonomia 
administrativa e financeira. 

Um dos seus órgãos principais foi o Departamento de 
Gestão Financeira dos Serviços de Saúde (DGFSS), ao 
qual competia elaborar o orçamento e a conta do SNS, 
acompanhar e avaliar sistematicamente a execução 
orçamental, definir e unificar os planos de contas do SNS 
e controlar a respetiva gestão económica e financeira. O 
DGFSS iniciou funções a 12 de março de 1980 e, pela 
primeira vez, prestou contas da gestão do orçamento de 
1980, através de relatório de maio de 1981. O orçamento 
Geral do Estado para 1980 entrou em vigor em 1 de 

A criação do SNS

Marcos 
históricos

junho do mesmo ano, funcionando até essa data por 
duodécimos corrigidos do orçamento de 1979.

Após 1 de junho de 1980, o sistema foi modificado 
tendo em consideração a autonomia financeira e 
administrativa do SNS. A remessa de fundos para os 
serviços autónomos passou a  fazer-se por simples 
transferência, através da Caixa Geral de Depósitos. Eram 
cerca de 400 as transferências mensais, tantas quantos 
os serviços com autonomia.

Na realidade, numa mesma vila podiam existir: 
• Hospital concelhio (com autonomia)
• Centro de saúde mental (com autonomia)
• Centro de saúde (com fundo de maneio)
• Dispensário do S.L.A.T. (com fundo de maneio)
• Posto anti-sezonático (com fundo de maneio)
• Postos dos S.M.S. (com fundo de maneio)

Os cinco primeiros dependiam da Direção-Geral da 
Saúde e o sexto dos Serviços Médico-Sociais. 

O mesmo relatório do DGFSS apontava, em maio 
de 1981, as seguintes observações face à situação do 
financiamento: 

“Repare-se, assim, na quantidade de canais de 
financiamento pelos quais eram recebidos os fundos dos 
serviços de saúde de uma pequena vila. 

(…) pior do isso, é que aqueles serviços são todos 
independentes uns dos outros, cada qual tem as suas 
instalações em edifício próprio, onde gasta luz, telefone, 
água, artigos de consumo e expediente, tem pessoal de 
limpeza e administrativo, etc, etc.
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(…)
Os médicos são mais ou menos os mesmos em 

todos os serviços. Mas o pessoal de enfermagem, 
técnico e outro é independente e, enquanto uma 
enfermeira do S.L.A.T. ou do centro de saúde ou dos 
S.M.S. pode não ter nada que fazer, as enfermeiras 
do pequeno hospital podem estar a ganhar horas 
extraordinárias para manter em permanência a 
urgência do hospital. 

O sistema de financiamento já se modificou um 
pouco mas, o resto continua na mesma”.

O Departamento de Recursos Humanos da 
Saúde, criado em dezembro de 1979, tinha a 
função de dar a conhecer a evolução dos efetivos 
que prestavam serviço no Ministério da Saúde.  
Através da publicação “Registo Central de Pessoal, 
o Departamento de Recursos Humanos da Saúde 
apresentava um resumo do trabalho produzido no 
âmbito da aplicação informática XMAS2 alimentada 
pelos dados sobre recursos humanos recebidos de 
modo contínuo dos estabelecimentos e serviços do 
Ministério. 

A aplicação XMAS2 era o nome de código por 
que era conhecido o registo central de pessoal dos 
serviços e estabelecimentos do SNS, feito a partir 
de dados de natureza quantitativa. Na sua forma 
mais simplificada, a base de dados desta aplicação 
abrangia: 
• O conjunto dos estabelecimentos e serviços de-

pendentes do Ministério da Saúde; 
• O universo de categorias profissionais dos recur-

sos humanos.
Em 31 de dezembro de 1985, o Ministério da 

Saúde contava com 87.857 trabalhadores. Desses, 
cerca de 90% pertenciam aos quadros dos 
estabelecimentos e serviços.
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Atendimentos 
urgentes

Rede Nacional 
de Cuidados 
Continuados 
Integrados

2008

2870

4530

2010

4 465

12 528

2015

7 481

14 066

2018

8 553

14 430

Camas de internamento

Lugares da RNCCI*

* Inclui camas de internamento e lugares de ambulatório e domiciliários
   Não inclui camas de cuidados paliativos 

Cirurgia em 
Ambulatório

20052001 2010 2015 2018

7,1% 28,5% 50,9% 58,5% 65,5%
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Marta Temido em entrevista ao ACONTECE por ocasião dos 40 anos do SNS: 

O momento mais significativo 
deste aniversário foi a aprovação 
de uma nova Lei de Bases da Saúde
A ministra da Saúde identifica a aprovação 
da nova Lei de Bases da Saúde como o 
momento de maior importância política para 
comemorar os 40 anos do Serviço Nacional 
de Saúde (SNS).  
Em entrevista ao ACONTECE, Marta Temido 
fala sobre a evolução do SNS, as suas 
principais mais-valias e desafios, apresenta 
um balanço sobre a atuação da Saúde nos 
últimos 4 anos e identifica as prioridades 
para o futuro do SNS.
A ministra realça o maior número de 
trabalhadores de sempre no SNS em junho 
de 2019 – mais de 137 mil e a evolução 
crescente da atividade assistencial no SNS, 
resultados que traduzem a capacidade de 
resposta do sistema ao aumento de procura 
e a dedicação dos profissionais do SNS.

Senhora Ministra, o Serviço Nacional de Saúde 
cumpre 40 anos a 15 de setembro. Quais as principais 
iniciativas do Ministério da Saúde para celebrar esta 
efeméride?

Ao longo do ano de 2019, diversas instituições 
e entidades promoveram iniciativas destinadas a 
assinalar o 40.º aniversário do SNS. De entre elas, 
destaco algumas em que pude estar presente, como a 
exposição fotográfica “40 anos, 40 rostos” no Hospital 
de Torres Novas, uma tertúlia com os profissionais de 
saúde que partilharam as suas memórias da evolução 
do trabalho no SNS no Hospital de Leiria ou a sessão 
evocativa de António Arnaut realizada pela Câmara 
Municipal de Penela. Em setembro realizar-se-á também 
uma comemoração da efeméride, na qual serão 

apresentados um livro e um selo comemorativos. Mas, 
na minha perspetiva, o momento mais significativo da 
comemoração deste aniversário foi aquele que coincidiu 
com a aprovação de uma nova Lei de Bases da Saúde 
na Assembleia da República.

Em 40 anos, o acesso a cuidados de saúde pas-
sou de “um bem escasso”, acessível apenas para os 
mais afortunados, para um direito exigido por todos. 
Hoje, também por causa do SNS, Portugal é um país 
diferente? 

Ninguém duvida de que Portugal é hoje um país muito 
diferente daquele que existia antes de abril de 1974. 
A saúde foi um dos setores em que os progressos 
foram maiores, não apenas por força das condições 
económicas e sociais, mas também pela intervenção do 
SNS. Vale a pena recordar que, em 1974, 44 por cento 
da população não tinha qualquer cobertura em saúde 
e os gastos totais em saúde em percentagem do PIB 
não ultrapassavam os 3,9 por cento. A esperança média 
de vida à nascença era de 68,7 anos e a mortalidade 
infantil de 37,9 mortes por mil nados vivos. Apesar de 
tudo o que falta fazer, foi um longo caminho aquele que 
percorremos.

A saúde foi um dos setores  
em que os progressos foram maiores, 
não apenas por força das condições 
económicas e sociais, mas também 

pela intervenção do SNS.
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Quais os principais marcos que destaca no desen-
volvimento do SNS?

São muitos os marcos no desenvolvimento do SNS. 
Do ponto de vista dos ganhos em saúde, destaco 
a diminuição da mortalidade materna e infantil e o 
cumprimento da meta 90-90-90 no combate ao VIH-
SIDA. Do ponto de vista dos modelos de prestação de 
cuidados, realço os cuidados continuados integrados 
e a hospitalização domiciliária. Do ponto de vista da 
organização do trabalho, saliento as unidades de saúde 
familiar e os centros de responsabilidade integrados.

Que impacto poderá trazer a nova Lei de Bases da 
Saúde?

A nova Lei de Bases da Saúde tem quatro aspetos 
fundamentais. Em primeiro lugar, é uma Lei de Bases 
para o século XXI, refletindo as tendências internacionais 
das políticas de saúde, suscitando respostas para as 
mudanças demográficas e epidemiológicas e para 
a necessidade de novos modelos assistenciais. Em 
segundo lugar, é uma Lei de Bases que centra a política 
de saúde nas pessoas, promovendo cidadãos mais 
informados e exigentes e atualizando o seu catálogo 
de direitos e deveres, afirmando que um dos objetivos 
do sistema de saúde é a proteção das pessoas face 
aos riscos financeiros da doença e que é essencial a 
participação das pessoas na definição, acompanhamento 
e avaliação das políticas de saúde. Em terceiro lugar, 
é uma Lei de Bases que reforça o papel do Estado e 
clarifica as relações com os setores privado e social, 
reiterando o princípio constitucional de que o direito à 
proteção da saúde constitui uma responsabilidade do 
Estado, através do SNS, e condicionando a contratação 
de entidades terceiras à avaliação de necessidade. Por 
último, é uma Lei de Bases que fortalece e moderniza 
o SNS, exprimindo uma preferência clara pela gestão 
pública dos seus estabelecimentos, assente em modelos 
de organização interna que privilegiam a autonomia e a 
responsabilidade, nos quais o investimento se sustenta 
num plano plurianual e cujos recursos humanos 
constituem uma força de trabalho estruturada em 
carreiras com mecanismos que promovem a dedicação 
plena.

A promoção da saúde e a prevenção são hoje um 
desígnio nacional. Que evoluções regista nestas áreas?

O programa de governo assumiu ter uma nova ambição 
para a saúde pública. Essa ambição traduziu-se em 
inúmeros resultados que nos orgulham. Na verdade, 
nunca um governo promoveu tanto a saúde pública 
como este: desde a taxação das bebidas açucaradas, 
à revisão da Lei do Tabaco, passando pela celebração 
de protocolos com indústria para reformulação de 
alimentos, à identificação do estado de desnutrição dos 
utentes do SNS, à promoção da atividade física, aos 
rastreios oncológico e visual, à saúde oral preventiva, 
à literacia em saúde, muito foi feito. Sem esquecer a 
atenção às populações vulneráveis com os rastreios de 

VIH nas cadeias e a identificação precoce da violência 
doméstica no ciclo de vida, por exemplo.

Senhora Ministra, que balanço faz da legislatura e 
das principais concretizações alcançadas na Saúde 
nos últimos 4 anos?

A  legislatura está a menos de um mês do final, ainda 
é tempo de trabalhar, mas o Ministério da Saúde está 
focado em prosseguir o objetivo de atribuir médico 
de família a mais portugueses – temos um número 
correspondente a 98 por cento da população residente 
com médico de família atribuído e distamos pouco mais 
de 600 mil cidadãos da cobertura de todos os inscritos. 
Como estamos focados na melhoria do cumprimento 
dos tempos máximos de resposta garantidos. 

De qualquer modo, gostaria de deixar claro que as 
concretizações alcançadas nesta legislatura se devem 
ao trabalho extraordinário dos profissionais de saúde do 
SNS – dos que se organizaram em novas USF, dos que 
foram pioneiros na instalação de gabinetes de saúde oral 
nos cuidados primários, dos que levaram a hospitalização 

Do ponto de vista dos ganhos  
em saúde, destaco a diminuição da 
mortalidade materna e infantil e o 
cumprimento da meta 90-90-90 no 

combate ao VIH-SIDA.

(…) é uma Lei de Bases  
para o século XXI, que centra a política 
de saúde nas pessoas, reforça o papel 

do Estado e clarifica as relações com os 
setores privado e social e fortalece  

e moderniza o SNS.
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ao domicílio dos doentes, dos que trabalharam 
afincadamente nos investimentos do Hospital Pediátrico 
Integrado do Centro Hospitalar de S. João ou do Novo 
Hospital Central de Évora, entre tantos outros.

O aumento do número de profissionais no SNS foi 
muito significativo nos últimos quatro anos. Acha que 
esta foi uma aposta ganha?

O Relatório Social de 2018, elaborado pela ACSS, 
mostra bem o esforço realizado. Em 2018, o SNS 
atingiu o maior número de trabalhadores da sua história, 
135.401. Ao contrário do que sucedeu entre dezembro de 
2011 e novembro de 2015, em que o SNS perdeu 2.850 
trabalhadores, entre essa data e 31 de dezembro de 
2018, o SNS ganhou 8.800 trabalhadores. Destes, cerca 
de 1.850 eram médicos especialistas, 4 mil enfermeiros 
e 540 técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica. 
No final de 2018, o SNS já tinha mais efetivos nestes três 
grupos profissionais do que em dezembro de 2010 e 
antes do início do Programa de Assistência Económica e 
Financeira, i.e., antes do aumento do horário de trabalho 
semanal na Administração Pública. Entretanto, em junho 
de 2019, esse número passou para mais de 137 mil. 

Por outro lado, ao longo da legislatura, estes 
trabalhadores deixaram de ter reduções dos salários 
e das majorações por trabalho suplementar e horas 
incómodas; deixaram de ter um período normal de 
trabalho de 40 horas semanais; deixaram de ter as suas 
carreiras congeladas. 

Estas escolhas tiveram um custo. Elas representaram 
47 por cento da receita adicional de 1.400 milhões de 
euros com que o orçamento do SNS foi reforçado. Elas 
foram o investimento a que se escolheu dar prioridade. 

Não tendo sido possível atribuir um médico de 
família a cada utente do SNS, quando é que lhe 
parece que iremos atingir este objetivo? 

Acredito que no final desta legislatura fiquemos 
próximos da meta da atribuição de médico de família 
a todos os inscritos no SNS e já sabemos que, neste 
momento, um número equivalente a 98 por cento dos 
residentes em Portugal tem médico de família atribuído.  

O investimento feito nos últimos quatro anos revela um 
aumento de 39 por cento de inscritos nos cuidados de 
saúde primários com médico de família atribuído. 

Todos os anos, o Ministério da Saúde tem aberto 
concursos com número de vagas suficiente para captar 
todos os recém-especialistas e outros médicos que não 
tenham vínculo ao SNS e desde 2016 foram abertas 1.762 
vagas nesta especialidade. Nesse período, concluíram 
a especialidade no SNS 1.536 médicos de família, mas 
apenas 1.333 escolheram um posto de trabalho no SNS, 
o que significa uma percentagem de 87 por cento.

Atualmente verifica-se uma tendência de cresci-
mento da despesa em saúde em Portugal e na maio-
ria dos países da OCDE. O que está a ser feito para 
assegurar a sustentabilidade futura do SNS?  

Como se refere, o setor da saúde revela custos 
crescentes o que não é, de todo, uma especificidade 
portuguesa. Os fatores de pressão são conhecidos e 
não são novos: o aumento do rendimento, a inovação 
tecnológica, o envelhecimento demográfico, entre outros. 
Para um problema tão complexo exigem-se respostas 
múltiplas. Desde logo, uma aposta ainda mais intensa na 
promoção da saúde e na prevenção da doença. Depois, 
a melhoria da avaliação das tecnologias de saúde; não 
podemos desperdiçar recursos em tecnologias que não 

(…) ao longo da legislatura [os 
trabalhadores] deixaram de ter reduções 

dos salários e das majorações por trabalho 
suplementar e horas incómodas; deixaram 
de ter um período normal de trabalho de 
40 horas semanais; deixaram de ter as 

suas carreiras congeladas.  Estas escolhas 
representaram 47 por cento da receita 

adicional de 1.400 milhões de euros com 
que o orçamento do SNS foi reforçado. 

Elas foram o investimento a que se 
escolheu dar prioridade. 

Na verdade, nunca 
um governo promoveu 
tanto a saúde pública 

como este…
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têm valor acrescido – e isso convoca escolhas éticas e 
sociais. Por último, o desafio de melhorar a produtividade 
dos recursos.

O movimento assistencial do SNS revela, ano após 
ano, uma enorme resiliência traduzida no esforço e 
dedicação dos seus profissionais. Que apreciação 
faz da produção assistencial do SNS e que áreas de 
melhoria identifica, nomeadamente no cumprimento 
dos tempos máximos de resposta garantidos?

Genericamente, a atividade assistencial do SNS tem 
revelado uma evolução de tendência crescente o que 
traduz a capacidade de resposta que o sistema tem tido 
de responder à pressão da procura. No ano de 2018, 
o número total de consultas médicas realizadas nos 
centros de saúde do SNS ultrapassou os 31 milhões, o 
de consultas realizadas nos hospitais os 12 milhões e 
o de cirurgias as 700 mil. São números expressivos de 
atividade programada. 

Apesar do aumento da resposta, o cumprimento 
dos TMRG permanece como um dos maiores desafios 
ao desempenho do SNS. Em 2018, a percentagem de 
cumprimento dos TMRG nas consultas referenciadas 
pelo CTH e nas cirurgias realizadas foi de cerca de 
70 por cento. Ainda que se saiba que a redução dos 
tempos de referência para uma primeira consulta 
hospitalar de prioridade normal, de 150 para 120 dias, 
e para uma cirurgia de prioridade 1, de 270 para 180 
dias, ocorrida em janeiro de 2018, agudizou esta 
dificuldade, precisamos de melhorar estes resultados. 
Eles prejudicam a confiança dos portugueses no SNS. 

Por isso, vamos continuar a trabalhar com as equipas 
de gestão de todas as unidades para que os TMRG 

(…) vamos continuar a trabalhar  
com as equipas de gestão de todas 

as unidades para que os TMRG sejam 
respeitados e, em especial, para que, 

no final de 2019, nenhum utente do SNS 
tenha tempos de espera superiores  

a um ano.

A primeira prioridade envolve  
a melhoria da qualidade.  

A segunda prioridade envolve  
uma cultura de orgulho profissional  

pelo trabalho no SNS.  

sejam respeitados e, em especial, para que, no final 
de 2019, nenhum utente do SNS tenha tempos de 
espera superiores a um ano. Para isso contamos, como 
sempre, com a qualidade e o empenho dos excelentes 
profissionais de saúde que trabalham no SNS.

Qual a evolução que considera necessária para o 
SNS nas próximas décadas? 

O contexto em que os sistemas de saúde atuam tem 
uma dinâmica tão acelerada que tenho dificuldade em 
perspetivar o futuro a várias décadas. Penso que nos 
devemos concentrar nas prioridades para o SNS num 
horizonte de médio prazo e sublinho duas. 

A primeira prioridade envolve a melhoria da qualidade. 
O SNS é um serviço público de qualidade e recuperar 
essa perceção é uma tarefa exigente. Implica sermos 
verdadeiros sobre as dificuldades que temos na 
organização de um serviço que serve 10 milhões de 
pessoas, não as escamoteando, nem empolando. O 
SNS tem milhares de portas abertas espalhadas pelo 
território, garante mais de 6 milhões de atendimentos 
de urgências hospitalares por ano, mais de 43 milhões 
de consultas médicas e quase 700 mil cirurgias, chega 
hoje a nossas casas e aos nossos telemóveis. A sua 
gestão envolve uma elevada complexidade, é certo; 
mas também envolve escolhas certas porque os 
recursos não são infinitos. Devemos aos portugueses 
a responsabilidade de organizar mais eficientemente a 
nossa malha de serviços, de sermos mais produtivos em 
cada um deles e de tratar cada utente com um cuidado 
exemplar. 

A segunda prioridade envolve uma cultura de orgulho 
profissional pelo trabalho no SNS. São os mais de 137 
mil trabalhadores que todos os dias constroem o SNS. 
A saúde é um setor onde a mão-de-obra é intensiva, um 
setor onde se trabalha sete dias por semana, 24 horas por 
dia, onde se fazem turnos, períodos noturnos e trabalho 
extraordinário, onde se lida com a vida e com a morte. 
À feminização do setor tem acrescido o seu progressivo 
envelhecimento, reflexo da tendência demográfica geral. 
Estas características exigem o investimento numa política 
de recursos humanos da saúde que reflita a atenção a 
organizações saudáveis e seguras, que promovam a 
igualdade de género, o equilíbrio entre a vida familiar 
e profissional e o espaço de diálogo social. Para 
concretizar estes objetivos muitos aspetos dependem 
de políticas gerais de trabalho e emprego público, mas 
muitos outros são de natureza setorial e, sobretudo, de 
nível institucional.
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A instituição alentejana vai testar as 
diferentes fases do projeto antes da sua 
implementação a nível nacional em 2020.

A ULS do Litoral Alentejano já está a ensaiar a 
primeira fase do sistema de informação RSE SIGA, 
que permite a referenciação eletrónica hospitalar 

de doentes para acompanhamento nos cuidados de 
saúde primários. O novo sistema, desenvolvido pela 
SPMS – Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, sob 
a coordenação da Administração Central do Sistema de 
Saúde (ACSS), foi apresentado na unidade local de saúde 
em maio, altura em que foi formalizado o arranque dos 
trabalhos de consolidação da nova plataforma. No futuro, 
será possível aos profissionais acompanhar o percurso do 
utente dentro do Serviço Nacional de Saúde (SNS), tendo 
como princípio basilar garantir uma resposta integrada 
em todos os cuidados de saúde – primários, hospitalares 
e continuados. Está previsto que o novo sistema de 
referenciação chegue a todo o SNS em 2020.

O RSE SIGA permitirá a operacionalização da gestão 
do acesso ao Serviço Nacional de Saúde, através da 
integração dos diferentes sistemas de informação que 
existem ao nível dos cuidados de saúde primários e 
cuidados de saúde hospitalares, para consulta, cirurgia, 
Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica, 
cuidados continuados integrados representando a 
materialização do novo paradigma introduzido pelo 
SIGA SNS – Sistema Integrado de Gestão do Acesso ao 
SNS,  (Portaria n.º 147/2017, de 27 de abril).  Os testes 
desenvolvidos e o envolvimento dos profissionais no litoral 
alentejano já permitiram a introdução e consolidação de 
diversas melhorias nos fluxos de partilha de informação. 
A ACSS, através da sua Unidade de Gestão do Acesso 
(UGA), está a coordenar o desenrolar dos trabalhos e tem 
participado ativamente na preparação dos profissionais 
para o novo sistema. A segunda fase de testes do RSE 
SIGA avançará antes do final do verão, visando possibilitar 
aos cuidados saúde primários a referenciação eletrónica 
para a primeira consulta de especialidade nos hospitais 
(substituindo o CTH). 

Com uma abordagem inovadora, centralizando o 
acesso ao Serviço Nacional de Saúde em torno do 
cidadão, a medida estrutural SIGA SNS vai permitir 

ULS do Litoral Alentejano 
ensaia RSE SIGA acompanhar todo o percurso do utente dentro do SNS, 

ajudando-o a tomar decisões informadas com o auxílio 
dos profissionais e melhorando os tempos de resposta 
e a integração de cuidados. O RSE SIGA vai permitir 
uma melhor integração de softwares, maior coerência na 
comunicação entre os diversos níveis, serviços e tipos de 
resposta, de forma transversal e integrada, garantindo 
maior transparência de dados. 

O SIGA SNS prevê o acompanhamento global 
do acesso dos utentes aos cuidados de saúde, 
implementando uma cultura de transparência, controlo 
e monitorização do acesso ao SNS. São várias as 
vantagens do novo modelo:
• Acompanhamento do acesso e do percurso do utente 

no SNS, independente do tipo de cuidados a que 
recorre;

• Disponibilização da informação sobre a atividade 
assistencial das instituições do SNS, promovendo 
ganhos de eficiência e incentivando elevados padrões 
de qualidade baseados em processos normalizados e 
em resultados em saúde;

• Melhoria dos tempos de resposta aos utentes, 
mediante o cumprimento integral dos Tempos Máximos 
de Resposta Garantidos (TMRG) e a adequada gestão 
das listas de inscritos para a prestação de cuidados de 
saúde;

• Assegurar a continuidade de cuidados de saúde e a 
gestão dos percursos dos utentes, com participação 
ativa e responsável por parte destes, das suas famílias 
e dos seus cuidadores, formais ou informais;

• Garantir o cumprimento das normas e das regras que 
asseguram equidade na resposta às necessidades em 
saúde dos utentes, considerando a prioridade clínica 
de cada um;

• Fomentar o Livre Acesso e Circulação (LAC) do utente 
no contexto do SNS;

• Promover a referenciação sem papel e a internalização 
dos cuidados através da Gestão Partilhada de 
Recursos no contexto do SNS (GPRSNS);

• Incentivar a prestação de cuidados de saúde em 
equipa multidisciplinar e multiprofissional, promovendo 
a efetiva articulação e coordenação clínica para uma 
resposta centrada no utente.

• Melhorar os sistemas de informação, os circuitos de 
partilha de informação, potenciando ganhos para o 
SNS através da desburocratização e maximização dos 
recursos.
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Se estiver à espera de uma cirurgia e o seu 
hospital não a conseguir efetuar dentro 
do tempo de resposta recomendado, pode 
escolher ser operado noutro hospital?

Os tempos de espera para todo o tipo de prestações 
de saúde não urgentes, definidos pela legislação em 
vigor (Portaria n.º 153/2017, de 4 de maio), fixam o 
tempo máximo para a realização de cirurgia, de acordo 
com a sua prioridade clínica. Percorrido 75 por cento do 
tempo máximo de espera definido para o ato cirúrgico, é 
garado automaticamente um vale-cirurgia, com o qual o 
utente poderá escolher, de entre uma lista de unidades 
de saúde públicas, privadas, convencionadas ou proto-
coladas com o SNS, o local onde pretende realizar a 
cirurgia. 

Caso o doente decida continuar a aguardar, é emitido 
novo vale-cirurgia quando a espera atinge o total do 
tempo máximo de resposta previsto. 

Como utilizar um vale-cirurgia?
Deverá contactar a unidade hospitalar escolhida dentro 

do prazo indicado no vale-cirurgia.

O utente ao optar por outro hospital tem 
custos acrescidos?

Não. O vale-cirurgia não acarreta qualquer custo para 
o utente. O hospital que escolher só pode cobrar as 
taxas moderadoras das consultas e exames realizados, 
que lhe seriam cobrados no seu hospital de origem, 
caso não esteja isento. 

E o transporte está incluído? 
Sim. Ao optar por realizar a sua cirurgia numa entidade 

privada com convenção com o SNS, os custos de 
transporte serão assegurados pelo hospital de origem.

Sabia que…
O utente pode recusar ser operado noutro 
hospital?

Sim. Para tal, deverá justificar a recusa e enviar por 
correio (envelope RSF disponibilizado para o efeito), por 
email ou fax. No caso de recusa, mantém a sua inscrição 
e posição na lista para cirurgia do seu hospital. Poderá 
ainda solicitar a emissão de novo vale-cirurgia trinta dias 
após a recusa. 

Se faltar à cirurgia o que acontece?
Deverá entrar em contacto com o hospital, justificar a 

ausência e comunicar a sua intenção quanto a continuar 
ou não em lista de espera.

Em caso de dúvida, quem posso contactar?
Poderá contactar a linha SNS 24, através do telefone 

808  24  24  24, ou enviar um email para o endereço 
eletrónico valecirurgia@acss.min-saude.pt .

Ainda de realçar que a linha SNS 24 contacta os 
utentes com vale-cirurgia emitido tendo em vista 
agilizar o processo de decisão (cativação, recusa ou 
cancelamento do vale-cirurgia).
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Um total de 909 médicos recém-especialistas 
em medicina geral e familiar e especialidades 
hospitalares ocuparam as vagas a concurso no 

SNS na primeira época do internato médico de 2019. 
No que se refere à distribuição por região, do número 

de vagas abertas e ocupadas, as regiões Norte e 
Centro garantiram o preenchimento total das vagas 
disponibilizadas.

Mais 909 médicos no SNS

ARS

Norte
Centro

Lisboa e Vale do Tejo
Alentejo
Algarve

TOTAL DE VAGAS
PREENCHIDAS

282
170
399
20
38

O Despacho n.º 3932-A/2019, de 8 de abril, 
determinou a abertura de 86 vagas desti-
nadas a médicos de família com vínculo no 

SNS e que pretendessem ingressar num novo local 
de trabalho dentro do Serviço Nacional de Saúde. 

Das 53 vagas preenchidas, a região do Norte é a 
que irá receber mais candidatos (20), tendo sido a 
região de Lisboa e Vale do Tejo a que rececionou o 
maior número de pedidos para mobilidade (33).

ACSS abre concurso 
de mobilidade para médicos 
especialistas em MGF

Um despacho conjunto dos ministérios das Finan-
ças e da Saúde veio autorizar a celebração de 
contratos de trabalho sem termo com 1.424 tra-

balhadores para as entidades públicas empresariais do 
SNS, das carreiras de enfermagem, assistente técnico 
e assistente operacional. O objetivo passa por repor a 
capacidade de resposta dos hospitais do SNS afetada 
com a redução do período normal de trabalho para as 
35 horas semanais. Para o efeito, as entidades públicas 
empresariais do SNS deverão recorrer às bolsas de re-
crutamento existentes.

O diploma, assinado a 1 de agosto, permite que os 
hospitais dêem início aos procedimentos necessários à 
celebração de contrato sem termo com 552 enfermeiros, 
162 assistentes operacionais e 710 assistentes técnicos, 
num total de 1.424 profissionais.

Autorizada contratação de 1.424 profissionais 
para hospitais do SNS
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Os secretários de Estado do Tesouro e Adjunto e da 
Saúde assinaram, a 21 de junho, o despacho que 
enquadra o processo de reforço da autonomia 

de gestão das entidades públicas empresariais (EPE) 
do SNS. A sua aplicação terá efeitos já no segundo 
semestre de 2019 e anos seguintes.

O reforço de autonomia abrange todos os hospitais, 
centros hospitalares e unidades locais de saúde EPE e 
institutos portugueses de oncologia, agrupando-os em 
três níveis de eficiência.

Neste projeto assume especial relevância o alinhamento 
de três instrumentos de gestão das entidades públicas 
empresariais do SNS, nomeadamente o plano de atividades 
e orçamento, o contrato-programa plurianual e o contrato 
de gestão. A aprovação destes instrumentos vem reforçar 
a autonomia gestionária dos conselhos de administração 
dos hospitais e unidades locais de saúde do SNS, 
adequando os seus orçamentos à dimensão e à eficiência 
da sua atividade e criam o quadro de gestão necessário 
para que estas possam executar, com responsabilidade e 
autonomia, os compromissos assumidos.

O modelo de controlo interno deste projeto de reforço 
de autonomia observa as competências da ACSS, 
da Direção-Geral de Tesouro e Finanças, da Unidade 
Técnica de Acompanhamento e Monitorização do Setor 
Público Empresarial (UTAM) e da Estrutura de Missão 
para a Sustentabilidade do Programa Orçamental 

Assinado despacho que reforça 
autonomia dos hospitais do SNS

da Saúde (EMPSOS) em matéria de monitorização, 
acompanhamento e avaliação do desempenho. 

Prevê igualmente a criação de uma Estrutura de 
Acompanhamento e Avaliação de Desempenho 
(EAAD) para acompanhar, monitorizar e avaliar “o 
desenvolvimento das funções de gestão nas EPE 
integradas no SNS” e que terá representantes da tutela 
da Saúde (da ACSS e de cada ARS), e um máximo de 
três representantes nomeados pela área das Finanças.

Esta estrutura deverá acompanhar “localmente e em 
proximidade” o desempenho operacional das entidades 
do SNS, detetando eventuais desvios ao cumprimento 
das orientações e dos compromissos assumidos em 
termos de desempenho assistencial e económico-
financeiros.

Deverá também emitir recomendações para 
implementação de medidas concretas que contribuam 
para corrigir eventuais desvios detetados, estabelecendo 
prazos para a sua aplicação.

No despacho, aqueles representantes das finanças 
e da saúde defendem que a responsabilização e a 
consequente autonomia, “contribuirá também para a 
melhoria das condições de financiamento e redução 
expectável do endividamento, que permitirá o acesso 
a regras menos restritivas no cálculo dos fundos 
disponíveis para a assunção de compromissos sem 
autorização prévia”. 



No âmbito do reforço das competências 
das autarquias, bem como das entidades 
intermunicipais, está prevista a transferência de 

determinadas competências de gestão de recursos, 
afetos aos Cuidados de Saúde Primários (CSP) e às 
Divisões de Intervenção nos Comportamentos Aditivos 
e nas Dependências (DICAD), na dependência das 
Administrações Regionais de Saúde (ARS). Para a 
aplicação desta medida passa a ser competência dos 
municípios a administração e conservação dos edifícios, 
a gestão de serviços de apoio logístico não clínico e dos 
recursos humanos inseridos na carreira profissional de 
Assistente Operacional (Decreto-Lei n.º 23/2019, de 30 de 
janeiro). Haverá também alterações a executar ao nível das 
ARS, nomeadamente a transferência da titularidade dos 
imóveis, quando os mesmos sejam da sua propriedade 
ou do Estado, a responsabilidade patronal de assistentes 
operacionais abrangidos e uma verba anual destinada ao 
pagamento das despesas relacionadas.

Em acréscimo, as edilidades participarão ainda no 
planeamento, na gestão e na realização de investimentos 
relativos a novas unidades de prestação de CSP, sobretudo 
na sua construção, equipamento e manutenção e serão 

Descentralização de competências 
na saúde para autarquias

parceiros estratégicos do Serviço Nacional de Saúde 
(SNS), no que concerne a programas de prevenção da 
doença, com especial incidência na promoção de estilos 
de vida saudáveis e de envelhecimento ativo.

O processo de descentralização desenvolver-se-á de 
forma faseada, previsivelmente entre 2019 e o início de 
2021. Pretende-se que o mesmo resulte num modelo 
de gestão articulado e integrado dos CSP no território 
municipal. 

Os objetivos são estratégicos e visam a otimização do 
serviço público, através da prossecução de uma gestão 
mais próxima da comunidade, da criação de sinergias 
e de ganhos de eficiência na gestão dos recursos do 
Estado e da melhoria dos resultados de saúde em cada 
município.

A descentralização, a concretizar na área setorial 
da Saúde, não prejudica as competências de 
acompanhamento do Ministério da Saúde, ao nível da 
prestação de cuidados. Entretanto será criada uma 
Comissão de Acompanhamento e Monitorização em 
cada município envolvido no processo, que terá como 
função acompanhar a implementação e a evolução das 
competências transferidas.
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O Governo aprovou um programa de investimentos 
para a área da saúde no valor de 90 milhões 
de euros, a serem realizados ao longo dos 

próximos três anos. No total serão dez os hospitais do 
Serviço Nacional de Saúde que irão beneficiar destes 
investimentos, parte dos quais através de financiamento 
europeu.   

A Resolução de Conselho de Ministros n.º 77/2019, de 2 
de maio, traduz um compromisso do governo na expansão, 
inovação tecnológica e melhoria da capacidade instalada 
do SNS, alavancando o investimento e a recuperação 

Governo aprova 90 milhões 
de investimentos para o SNS

de infraestruturas e equipamentos no setor da saúde. 
O programa de investimentos é financiado por verbas 

do Orçamento de Estado (69,3 milhões de euros) e, 
sempre que aplicável, por fundos europeus (21,3 milhões 
de euros), repartidos por três anos (2019, 2020 e 2021).

Entre os investimentos previstos encontram-se a 
aquisição de aceleradores lineares para radioterapia, a 
requalificação de instalações e equipamentos e projetos 
com vista à eficiência energética. Caberá a cada hospital 
do SNS realizar as ações necessárias à concretização 
dos investimentos.



O Governo aprovou um regime especial simplificado 
para a assunção de encargos plurianuais por 
parte das entidades do SNS, para investimentos 

financiados maioritariamente por fundos europeus e 
para aquisições de bens e serviços. 

A publicação da Portaria n.º 416/2019, de 5 de julho, 
decorre do n.º 2 do artigo 59.º do Decreto-Lei n.º 84/2019, 
de 28 de junho (DLEO 2019) e visa ainda flexibilizar a 
adoção de encargos com contratos de aquisição de 
serviços por parte das entidades do SNS.

O diploma prevê que, para efeitos de autorização 
para a assunção de compromissos plurianuais relativos 
a contratos financiados maioritariamente por fundos 
europeus ou fundos internacionais recebidos por 

Portugal a fundo perdido, com candidatura aprovada, o 
limite de valor é aumentado para 1,5 milhões de euros, 
em cada um dos anos económicos seguintes ao da 
abertura do procedimento, desde que a contrapartida 
nacional seja no máximo de 300 mil de euros em cada 
um dos anos económicos seguintes ao da abertura do 
procedimento.

Para efeitos de autorização para a assunção de 
compromissos plurianuais, o limite de valor é aumentado 
para 500 mil de euros, quando se destine à celebração 
de contratos com idêntico objeto de contrato vigente 
em 2018, de valor não superior a 1,5 milhões de euros, 
reunindo, ainda, outros requisitos cumulativos definidos 
na portaria.

Aprovado regime especial 
para encargos plurianuais no SNS

O Ministério da Saúde iniciou, em julho, uma 
auditoria à idoneidade e capacidades formativas 
do Serviço Nacional de Saúde (SNS), a ser 

realizada pela consultora Ernest & Young. A iniciativa 
surge em sequência de duas resoluções da Assembleia 
da República, que sugerem ao executivo a realização de 
uma auditoria externa e independente à idoneidade e 
capacidade formativa do SNS.

A auditoria em curso permitirá clarificar os procedimentos 
de atribuição de idoneidade e capacidade formativa aos 
serviços e instituições tendo em vista a formação médica 
especializada. Adicionalmente, poderá contribuir para 
identificar eventuais constrangimentos no procedimento, 
permitindo melhorá-lo. O processo de auditoria destina-
se também a clarificar se a capacidade formativa do 
SNS está devidamente aproveitada, permitindo reiterar 
a confiança nas instituições e organismos envolvidos no 
procedimento, designadamente a Ordem dos Médicos e 
a Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS).

O internato médico é um processo de formação 

Ministério da Saúde 
faz auditoria à formação médica

médica, teórica e prática, que habilita o médico ao 
exercício da medicina ou ao exercício tecnicamente 
diferenciado numa determinada área de especialização, 
com a atribuição do correspondente grau de especialista. 
O ingresso no internato só é possível através de 
concurso único, em que as vagas disponibilizadas têm 
em consideração a idoneidade e a capacidade formativa 
dos estabelecimentos e serviços de saúde.

Todos os anos, os serviços remetem os questionários 
de caracterização de idoneidade e capacidades 
formativas para as Comissões Regionais do Internato 
Médico que, posteriormente, as enviam para a Ordem 
dos Médicos. É a esta entidade que cabe desencadear 
os mecanismos de avaliação. No fim deste processo, 
a Ordem dos Médicos submete ao Conselho Nacional 
do Internato Médico a proposta de idoneidades e 
capacidades formativas que, por sua vez, a submete à 
ACSS para aprovação do Ministério da Saúde.

Fonte: Portal do SNS
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O novo vice-presidente do Conselho Diretivo da 
Administração Central do Sistema de Saúde foi 
nomeado pela resolução n.º 74/2019, de 30 de 

abril. Diogo Serras Lopes é licenciado em economia 
e frequentou o mestrado em Ciência Política. Iniciou a 
sua carreira em 1998 na revista Economia Pura, tendo 
passado por diversas funções, incluindo de direção, na 
área de gestão de ativos em instituições como a MC 
Fundos, a Santander Asset Management e o Banco Best. 
Entre maio de 2014 e novembro de 2015, desempenhou 
funções no Departamento Internacional e de Política 
Regulatória da Comissão do Mercado de Valores 
Mobiliários e de dezembro de 2015 a agosto de 2017 
foi adjunto no Gabinete da Secretária de Estado Adjunta 

Diogo Serras Lopes 
é o novo vice-presidente da ACSS

do Primeiro-Ministro do XXI Governo Constitucional. Em 
agosto de 2017, foi nomeado assessor para as questões 
económicas no Gabinete do Primeiro-Ministro do XXI 
Governo Constitucional.

Diogo Serras Lopes irá completar o mandato do atual 
Conselho Diretivo, que termina em 31 de dezembro de 
2020.

Nos termos da legislação aplicável em vigor, os 
membros do Conselho Diretivo da Administração Central 
do Sistema de Saúde são designados por resolução 
do Conselho de Ministros, sob proposta dos membros 
do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e 
da saúde para um mandato de três anos, até ao limite 
máximo de três renovações consecutivas. 
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De acordo com a Deliberação n.º 673/2019, de 5 de 
junho, que define as competências dos membros do 
Conselho Diretivo, a presidente do Conselho Diretivo da 
ACSS, Márcia Roque, tem como responsabilidades a 
supervisão das seguintes áreas: 
• Departamento de Gestão e Administração Geral;
• Departamento de Gestão da Rede de Serviços e de 

Recursos em Saúde, nas vertentes da Unidade de 
Instalações e Equipamentos de Saúde e de avaliação 
de investimentos;

• Unidade de Gestão de Contratos e Monitorização da 
Conta do Medicamento e Dispositivos Médicos;

• Gabinete de Auditoria Interna;
• Unidade de Acompanhamento dos Hospitais;
• Núcleo de Assessoria Executiva, Comunicação e 

Informação;
• Núcleo de Assuntos Estrangeiros e de Gestão de 

Fundos;
• Equipa de Projeto EEA Grants.  

Delegação de competências 
dos membros do 

Conselho Diretivo 
da ACSS

O vice-presidente, Diogo Serras Lopes, tem sob a sua 
responsabilidade: 
• Departamento de Gestão Financeira;
• Unidade de Contabilidade;
• Unidade de Orçamento e Controlo;
• Unidade de Gestão Económico-Financeira;
• Autorização de despesa com a atribuição e subsídios 

previstos no orçamento do SNS, desde que 
enquadrados em programas verticais previamente 
aprovados.

O vogal, Pedro Alexandre, tem sob a sua alçada: 
• Departamento de Planeamento e Gestão e de Recursos 

Humanos;
• Unidade de Regime Jurídico de Emprego e das 

Relações Coletivas de Trabalho;
• Unidade de Planeamento e Monitorização de Recursos 

Humanos da Saúde;
• Gabinete Jurídico;
• Conselho Nacional do Internato Médico;
• Grupo de trabalho de Avaliação Curricular dos 

Profissionais das Terapêuticas Não Convencionais;
• Processos negociais de carreiras no SNS.

Ao vogal, Ricardo Mestre, cabe a coordenação das 
seguintes áreas: 
• Departamento de Gestão e Financiamento de 

Prestações de Saúde;
• Departamento de Gestão da Rede de Serviços e de 

Recursos em Saúde, nas vertentes de planeamento 
da oferta e de desenvolvimento de informação para a 
gestão e da Rede Nacional de Cuidados Continuados 
Integrados;

• Unidade de Gestão do Acesso;
• Comissão Nacional para os Centros de Referência;
• Comissão Nacional de Cuidados Paliativos.
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A operacionalização do projeto Via de Acesso Integrado 
(VAI) no âmbito do Sistema Integrado de Gestão 
do Acesso (SIGA), a redução dos pagamentos em 

atraso das entidades públicas empresariais do SNS, a 
redução dos tempos máximos de resposta garantidos para 
consulta e cirurgia pelas entidades do SNS, a integração 
do registo de Técnicos Superiores de Diagnóstico e 
Terapêutica em ambiente web, desmaterializando a 
emissão de cédulas profissionais e o acompanhamento do 

ACSS: Prioridades para 2019
projeto de reforço de autonomia de gestão das entidades 
públicas empresariais do SNS, constituem as principais 
prioridades da ACSS para 2019. 

A ACSS prosseguirá também a sua colaboração na 
implementação do Programa de Incentivo à Integração 
de Cuidados e à Valorização dos Percursos dos Utentes 
no SNS e no desenvolvimento de instrumentos de 
monitorização e acompanhamento das instituições 
hospitalares.

A Administração Central do Sistema de Saúde 
comemorou, no dia 1 de junho, o seu 12.º 
aniversário. Criada pelo Decreto-Lei n.º 219/2007, 

de 31 de maio, com efeitos a 1 de junho, a ACSS tem 
atualmente mais de 200 trabalhadores, altamente 
qualificados, das mais variadas áreas, desde economia, 
gestão informática, recursos humanos, direito, comu-
nicação, medicina, enfermagem, entre outras.  

Para assinalar a data, a ACSS proporcionou aos 
colaboradores uma tarde de reflexão sobre o futuro 

ACSS com 12 anos de história
da instituição, que culminou na entrega de garrafas 
de vidro personalizadas, de modo a reduzir o uso de 
materiais plásticos e não reutilizáveis na instituição.

Esta medida, impulsionada pelo Comité de 
Sustentabilidade, surge no âmbito da publicação da 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 141/2018, 
de 26 de outubro, que promove uma utilização mais 
sustentável de recursos na Administração Pública 
através da redução do consumo de papel e de produtos 
de plástico.



De 3 de junho a 31 de julho de 2019, a ACSS 
recebeu o estagiário João Marques dos Santos 
no âmbito do Plano de Estudos do Curso de 

Especialização em Administração Hospitalar (CEAH), da 
Escola Nacional de Saúde Pública – Universidade Nova 
de Lisboa.

 As áreas identificadas para a formação foram: 
• Gestão do Acesso ao SNS - Unidade de Gestão do 

Acesso;
• Gestão e Financiamento de Prestações de Saúde no 

SNS – Departamento de Gestão e Financiamento de 
Prestações de Saúde;

ACSS recebe estagiário do curso 
de Administração Hospitalar

As desigualdades em saúde foram o foco da visita 
à ACSS, realizada em julho, pelos estudantes de 
Saúde Pública do Instituto de Higiene e Medicina 

Tropical (IHMT), da Universidade Nova de Lisboa.
A sessão de trabalho incidiu na apresentação das 

principais atividades da ACSS e na sua contribuição 
para o estado da saúde da população. Foram ainda 

Alunos do IHMT
visitam a ACSS

abordados temas como a avaliação da qualidade dos 
serviços e do sistema de saúde e as estratégias de 
comunicação e promoção em saúde, nomeadamente 
no âmbito da contratualização tendo em vista a redução 
de desigualdades.

A visita decorreu no contexto da investigação em saúde 
pública no sistema de saúde português, em diferentes 
estruturas de governação, tais como a Direção-Geral de 
Saúde e a Administração Regional de Saúde de Lisboa 
e Vale do Tejo. Os resultados desta investigação serão 
divulgados num seminário sobre Desigualdade em 
Saúde que decorrerá no segundo semestre do ano. 

• Gestão da Rede de Serviços e Recursos em Saúde 
– Departamento de Gestão da Rede de Serviços e 
Recursos em Saúde;

• Acompanhamento e Monitorização dos Hospitais – 
Unidade de Acompanhamento dos Hospitais.
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