Ministro quer que Auditores Internos das Entidades do SNS desempenhem
papel mais ativo

O ministro da Saúde presidiu à abertura da primeira sessão de esclarecimento sobre
"Informação de controlo, auditoria e reporte", realizada na passada 4ª feira (dia 16), nas
instalações da ACSS, que contou com a presença de Paula Fernandes, chefe de gabinete
do ministro da Saúde, Leonor Furtado, Inspetora-Geral das Atividades em Saúde (IGAS),
Fátima Geada, Presidente do Instituto Português de Auditoria Interna (IPAI), dos
auditores internos e membros dos conselhos de administração das instituições
hospitalares do Serviço Nacional de Saúde (SNS), para além de diversos elementos da
ACSS.
Adalberto Campos Fernandes pretende que estas reuniões de trabalho e partilha de
conhecimento ganhem um caráter de maior regularidade, através da realização trimestral
destes encontros, com vista a reforçar a legalidade nas entidades do SNS e partilha de
boas práticas implementadas em algumas entidades.
Mais

Nomeado novo vogal para o conselho diretivo da ACSS
Ricardo Mestre foi nomeado esta quinta-feira, dia 17, em Conselho de Ministros, vogal do
conselho diretivo da ACSS. O novo membro do CD integrou a ACSS em 2012, altura em que
foi nomeado diretor do Departamento de Gestão e Financiamento de Prestações de Saúde.
Licenciado em Economia pelo ISEG - Instituto Superior de Economia e Gestão (2001), Ricardo
Mestre tem pós-graduação em Administração de Serviços de Saúde na Universidade Moderna
(2004) e especializou-se em Administração Hospitalar na Escola Nacional de Saúde Pública
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(2007). No currículo destaca-se ainda o curso avançado de gestão em saúde The Barcelona
Course in Health Financing – Special Theme: Universal Coverage.
Mais

ACSS dá a conhecer os seus princípios organizacionais
Tendo em consideração o Plano Estratégico 2015-2017, homologado pelo secretário de Estado
Adjunto e da Saúde, Fernando Araújo, a ACSS divulga os seus princípios base organizacionais,
nomeadamente a sua missão, visão, valores, atribuições, objetivos e eixos estratégicos.
De acordo com a deliberação do Conselho Diretivo, foram delineados os indicadores que
servirão como guia para a prossecução da transparência, qualidade e rigor na informação a
prestar por esta entidade.
- Princípios da ACSS
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Utentes isentos de taxas moderadoras
O Registo Nacional de Utentes (RNU) registou, até 1 de março, um total de 6.122.485 utentes
isentos do pagamento de taxa moderadora.
A ACSS divulga na sua página eletrónica com periodicidade mensal o número total de utentes
isentos de pagamento de taxa moderadora.
Mais

OCDE lança publicação sobre as políticas de saúde aplicadas nos países
membros
A OCDE lançou esta semana a publicação Health Workforce Policies in OECD Countries:
Right Jobs, Right Skills, Right Places. Esta reúne um conjunto de estudos, que foram
realizados como parte do Programa de Trabalho do Comité Saúde, entre 2013-2014 e 2015-2016.
O relatório centra-se, em grande medida, nos médicos e enfermeiros, dado o papel proeminente
que estes têm tradicionalmente desempenhado nos sistemas de saúde. Faz uma análise das
políticas relacionadas com a educação e formação de novos médicos e enfermeiros, a migração
internacional de médicos e enfermeiros, a distribuição geográfica dos profissionais de saúde, e
políticas para promover uma melhor adequação entre as competências adquiridas pelos médicos
e enfermeiros e as capacidades exigidas nos locais de trabalho.
Mais
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Conferência sobre Saúde e
Migrações

Aniversário Rádio Aurora - A
Outra Voz

A DGS e a Comissão Europeia irão

A Rádio Aurora - A Outra Voz é o primeiro

organizar uma Conferência sobre Saúde e

programa de rádio português realizado

Migrações, que terá lugar nos dias 12 e 13

por pessoas com psicodiagnóstico e

de maio na Fundação Calouste

comemora sete anos de luta contra o

Gulbenkian, em Lisboa.

estigma, a discriminação e a exclusão

Esta conferência destina-se a apresentar

social a que são votadas as pessoas que

os resultados e partilhar as boas práticas

padecem de uma doença mental. Dia 20

adquiridas no âmbito da implementação

de Março, Dia Mundial da Felicidade e

dos projetos e ações temáticas financiadas

Equinócio de Primavera, a rádio irá

pelo Programa de Saúde da UE.

celebrar a sua chegada no Centro

Este evento será precedido, no dia 11,

Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa. A partir

pela

projeto

das 15h irão conversar com o Prof.

EQUIHEALTH liderado pela Organização

Coimbra de Matos, o Prof. Nuno Nabais,

Internacional

Migrações,

o Dr. David Avelar e a Dra. Teresa

cofinanciado ao abrigo do Programa de

Escudeiro sobre A Felicidade. Pelas 16h

Saúde da UE.

terão o primeiro concerto-festa no

As inscrições para ambos os eventos

Hospital com músicos que os têm

decorrem até 4 de Abril, no site

acompanhado ao longo destes anos: Ana

http://chafea-migrants-health-

Deus,

2016.eu/index.jsp .

Projecto Bug e Tó Trips.

conferência
para

final
as

do

Benjamim,

Bruno

Pernadas,

Mais
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AGENDA

Conferência "As TIC e a Saúde no Portugal de hoje"

Data: 23 de Março
Local: Auditório do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa
Horário: 9h20

Envie-nos os seus comentários
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