338 vagas para Médicos de Medicina Geral e Familiar

Os médicos da área de Medicina Geral e Familiar podem, desde a passada quinta-feira
(16/06), concorrer a uma das 338 vagas disponíveis e identificadas no Aviso nº 7530B/2016, publicado em Diário da República.
Para o efeito, a ACSS disponibiliza na sua página online, o acesso à plataforma de
candidaturas, bem como o manual de preenchimento do formulário.
O procedimento concursal decorre na sequência do regime especial e transitório,
definido pelo Decreto-Lei nº 24/2016, de 8 de junho, diploma que agiliza o processo de
recrutamento de médicos recém-especialistas.

Eficiência no SNS

A ACSS inicia a partir de hoje, dia 17, a divulgação de uma nova publicação, com
periodicidade mensal, sobre os níveis de eficiência no Serviço Nacional de Saúde (SNS).
Com base em dados reportados através de diversos sistemas de informação, são
disponibilizados diferentes indicadores, tais como os “Custos Operacionais por Doente
Padrão” ou “Custos com Medicamentos, Fornecimentos de Serviços Externos e Custos com
Pessoal por doente Padrão”.
Mais
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"Os Hospitais e a Reforma do Serviço Nacional de Saúde Reformar.Transformar.Modernizar"

O fórum "Os Hospitais e a Reforma do Serviço Nacional de Saúde -Reformar. Transformar.
Modernizar", decorre no dia 21 de junho, no Auditório Professor Simões dos Santos, da
Faculdade de Medicina Dentária, da Universidade de Lisboa.
O evento que pretende fomentar a discussão sobre a Reforma do SNS, contará com a
presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, do Primeiro – Ministro,
António Costa, bem como do ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes.
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Concurso para gestão do CCM

Está a decorrer o período de pré-seleção de candidatos no âmbito do concurso público para
a aquisição de bens e serviços para a gestão do Centro de Controlo e Monitorização (CCM)
do Serviço Nacional de Saúde (antigo Centro de Conferência de Faturas).
Com um valor base superior a 19 milhões de euros, o contrato vigorará por um período de 3
anos.

ACSS recebe APEGSAUDE

A APEGSAUDE – Associação Portuguesa de Engenharia e Gestão da Saúde visitou pela
primeira vez, no dia 8 de junho, as instalações da ACSS. Durante a iniciativa, que reuniu uma
comitiva de cerca de 40 visitantes, foram apresentados as diferentes áreas de intervenção e
o papel da ACSS na administração do Serviço Nacional de Saúde (SNS).
A APEGSAUDE é uma entidade privada, sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir
para o desenvolvimento de tecnologias e de capacidades de gestão no sector da saúde, para
o aumento do conhecimento científico e técnico, fomentando a troca de experiências e
conhecimento entre indústrias, profissionais, meio académico e instituições públicas.
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Nova comissão monitoriza acordo com indústria farmacêutica

O Ministério da Saúde decidiu criar uma Comissão para monitorizar e acompanhar o acordo,
assinado em fevereiro, com a Apifarma, Apogen, farmácias, grossistas, importadores,
armazenistas e retalhistas de medicamentos e dispositivos médicos. A Comissão de
Acompanhamento do Compromisso para a Sustentabilidade e o Desenvolvimento do Serviço
Nacional de Saúde, será liderada por Maria Clara de Sá Morais Carneiro, licenciada em
Farmácia e pós graduada em Farmácia Comunitária, e terá como missão «acompanhar o
cumprimento dos objetivos traçados no Compromisso; acompanhar e monitorizar as
iniciativas preconizadas no Compromisso; pronunciar-se sobre questões que se suscitem no
âmbito da execução de medidas que recaiam no âmbito do Compromisso».
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Ministério da Saúde nomeia dirigentes para Comissão Nacional de
Cuidados Paliativos
A Rede Nacional de Cuidados Paliativos (RNCP) passa a ser coordenada pela Comissão
Nacional de Cuidados Paliativos (CNCP).
De acordo com o Despacho nº 7824/2016, de 15 de junho, o Ministério da Saúde nomeou,
sob proposta da Administração Central do Sistema de Saúde, Edna Gonçalves, diretora do
Serviço Cuidados Paliativos do Centro Hospitalar de São João, como presidente da referida
comissão, que integra profissionais de saúde com formação específica e experiência nesta
área.
Mais

Maior controlo para as instituições do Ministério da Saúde
Todos os serviços e organismos dependentes do Ministério da Saúde, incluindo os hospitais
que integram o setor empresarial do Estado, devem remeter ao Ministro da Saúde, através
da ACSS, relatórios trimestrais elaborados pelo respetivo Auditor Interno, referentes à
execução financeira no trimestre anterior.
A orientação foi publicada através do Despacho nº 7709-B/2016, de 9 de junho, que prevê
ainda a conclusão dos processos de auditorias externas decorrentes até 31 de outubro.
Mais
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AGENDA

Celebrações do Dia Mundial da ELA (Esclerose Lateral Amiotrófica)
"Até que o som acabe"
Data: 21 de Junho
Local: Fundação Museu do Oriente, Lisboa
As inscrições deverão ser efetuadas através do seguinte e-mail: comunicacao@apela.pt

10º Congresso da Contratação Pública Eletrónica - "O Novo Quadro Legal dos Contratos
Públicos"
Data: 21 de Junho
Local: Auditório do ISCTE
Horário: 9h30

Conferência “A Sustentabilidade da Segurança Social”
Data: 22 de Junho
Local: Auditório J.J. Laginha do ISCTE - IUL
Horário: 9h30
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Lisbon - eHealth Summer Week
Data: 27 de Junho a 1 de Julho
Local: Centro de Reuniões - FIL (Parque das Nações)
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