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Conselho Diretivo da ARSLVT assinala
campanha de vacinação contra a
gripe 2019/2020
Com a campanha de vacinação contra a gripe há
no terreno há uma semana, o Conselho Diretivo
da Administração Regional de Saúde de Lisboa e
Vale do Tejo (ARSLVT) quis dar o exemplo e
incentivar os profissionais de saúde e os
cidadãos a protegerem-se do vírus Influenza.
A vacinação de dirigentes e colaboradores da
ARSLVT decorre desde 14 de outubro como
forma de cumprir as recomendações da DireçãoGeral da Saúde.
Ler Mais

9º Encontro/Aniversário da UCC
Seixal assinalado com dois dias de
debates
O Auditório dos Serviços Centrais da Câmara
Municipal do Seixal recebeu nos dias 17 e 18 de
outubro o 9º Encontro/Aniversário da UCC do
Seixal, com um conjunto alargado de debates e
apresentações, este ano subordinado ao tema
“O Cidadão no Centro do Sistema”.
O responsável máximo da ARSLVT deixou uma
palavra de agradecimento e reconhecimento a
todos os profissionais do ACES Almada Seixal
pelo trabalho diário que fazem na prestação dos
melhores cuidados de saúde aos munícipes do
concelho do Seixal.
Ler Mais

ARSLVT no Congresso de Enfermagem
de Família
Luís Pisco, Presidente da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) foi
um dos convidados da sessão de abertura do 2nd
International Congress of Family Health
Nursing & 1st Iberic Congress of Family Health. O
evento, organizado pela Sociedade Portuguesa
de Enfermagem de Saúde Familiar, decorreu a 16
de outubro, na Escola Superior de Enfermagem
de Lisboa - polo Calouste Gulbenkian.
Ler Mais

ARSLVT promove reunião para
apresentação dos dados de
prevalência do excesso de peso
infantil - Estudo COSI Portugal 2019
Decorreu a 17 de outubro uma reunião de
apresentação dos Resultados do Estudo COSI
Portugal 2019 (Childhood Obesity Surveillance
Initiative), com especial enfoque para a Região
de Lisboa e Vale do Tejo, no Auditório do Centro
de Saúde de Sete Rios, em Lisboa.
Ler Mais

“Hora da Sorte” recebe ARSLVT
Baltazar Monteiro, Assessor do Conselho
Diretivo da Administração Regional de Saúde de
Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT), participou no
“Hora da Sorte” de 21 de outubro, dando a
conhecer o contributo da instituição no projeto
“Radar”.
Ler Mais

Alexandre Tomás fala ao jornal Diário
do Distrito
Numa entrevista ao jornal Diário do Distrito,
conduzida pela jornalista, Carmo Torres, o
Diretor Executivo do Agrupamento Centros de
Saúde Almada/Seixal, Alexandre Tomás, deu a
conhecer o trabalho que tem vindo a ser feito
em áreas tão importantes como os recursos
humanos, os programas de saúde que tem
implementados e ainda uma perspetiva do
futuro, no âmbito dos cuidados de saúde
primários.
Ler Mais

Siga-nos no Facebook

Dias assinalados




25 de outubro – Dia Europeu da Justiça Civil
31 de outubro – Dia Mundial da Poupança

Acontece em 2019

29 de outubro
I Jornadas ACES Lezíria "Da integração à ação - Um
compromisso de Todos".
Ler mais

29 de outubro
XXV Encontro Nacional da APPSP
Ler mais

30 a 31 de outubro
III Jornadas dos Internos Lisboa Norte
Ler mais

Elogio
José dos Santos Oliveira, utente da Unidade de Saúde Familiar (USF) Samora Correia, pertencente ao Agrupamento de
Centros de Saúde (ACES) Estuário do Tejo, manifesta através deste elogio o seu agradecimento a todos os profissionais
pelo profissionalismo, atenção, dedicação e competência demonstrados.
A todos os profissionais que trabalham nesta unidade, muitos parabéns!
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