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Promoção da
literacia com “Uma
Viagem pela tua
Saúde”
No âmbito do Projeto
Interinstitucional de
Literacia em Saúde,
iniciativa do Hospital Prof.
Dr. Fernando da Fonseca
em parceria com o
Agrupamento de Centros
de Saúde (ACES) de Sintra e
o SNS 24, promoveu-se
uma atividade de
promoção da literacia,
denominada “Uma Viagem
pela tua Saúde”. A
iniciativa, que decorreu a
19 e 20 de outubro, no
Centro Comercial Alegro
Alfragide, pretendeu
sensibilizar a população em
geral, através da
brincadeira com os mais
novos, para a correta

utilização dos recursos de
saúde.
Ler Mais

Jornadas do ACES
Amadora
Na sequência da
comemoração dos 10 Anos
do ACES Amadora,
decorreu, a 2 de outubro
de 2019, as primeiras
Jornadas do ACES
Amadora. O evento
decorreu no Auditório da
Escola Dr. Azevedo Neves,
na Damaia. Sob o tema
“Somos ACES”, a iniciativa
reuniu cerca de 170
profissionais das diferentes
áreas para um dia de
convívio, partilha e união.
Ler Mais

Comunicado
A Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale
do Tejo (ARSLVT) informa
que, de acordo com o
registo de entidades
convencionadas com esta
Administração, a Clínica
“Ecosado – Serviços de
Ginecologia e Obstetrícia,
Lda.” não possui qualquer
convenção com a
ARSLVT.
Ler Mais

CHO disponibiliza 13
vagas para formar
novos médicos
especialistas
Conforme publicitado pela
ACSS – Administração
Central do Sistema de
Saúde, até 6 de novembro
está a decorrer o processo
de escolhas da área de
especialização, a realizar no
âmbito do procedimento
concursal de ingresso no
Internato Médico 2019.
Ler Mais

Siga-nos no Facebook

Dias assinalados







04 de novembro – Dia Europeu da Igualdade Salarial
05 de novembro – Dia do Cuidador
05 de novembro – Dia Mundial do Cinema
06 de novembro – Dia de Consciencialização do Stress
07 de novembro – Dia Internacional da Preguiça

Acontece em 2019

05 de novembro
Seminário “Saúde para todos?
Combater as Desigualdades"
Ler mais

07 de novembro
Encontro "Entre Margens 2nd
Season - Adições...e outras cenas"
Ler mais

07 e 08 de outubro
CHS promove 4ªs Jornadas de
Enfermagem de Setúbal
Ler mais

Elogio
Sandra Tacão, utente da Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) Almeirim, pertencente ao
Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Lezíria, manifesta através deste elogio o seu agradecimento ao Sr. Félix,
segurança, às administrativas, a Joana Almeida, médica de família, e a toda a equipa da UCSP, pelo profissionalismo,
apoio e simpatia demonstrados.
Aos profissionais visados e a toda a equipa da UCSP Almeirim, muitos parabéns!
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