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Missão

Atribuições

Coordenar a resposta assistencial do SNS, assegurando o seu funcionamento em rede, a 
melhoria continua do acesso a cuidados de saúde, a participação dos utentes e o 

alinhamento da governação clínica e de saúde

• Coordenar a resposta assistencial das unidades de saúde que integram o SNS bem 
como da RNCCI e RNCP ao longo do percurso de saúde do utente

• Gerir a RNCCI (incluindo saúde mental)
• Gerir a RNCP
• Assegurar o funcionamento em rede do SNS
• Estabelecer e operacionalizar iniciativas orientadas para promoção da saúde e 

prevenção da doença
• Definir os pontos da rede CSP e respetiva carteira de serviços
• Coordenar o processo de criação e revisão das Redes de Referenciação Hospitalar  e 

garantir a sua implementação e gestão
• Propor à ACSS a celebração de contratos com setor privado e social e profissionais 

independentes
• Promover a evolução da organização das unidades de saúde do SNS para sistemas 

integrados de cuidados
• Assegurar o alinhamento da governação clínica institucional com a governação de 

saúde



Atribuições
• Garantir a melhoria continua do acesso ao SNS e assegurar a gestão do sistema de 

acesso, dos tempos de espera e do SIGIC
• Coordenar e centralizar a produção de informação e estatística das unidades do SNS
• Identificar, em coordenação com ACSS, os recursos financeiros necessários ao SNS e 

proceder à respetiva alocação
• Negociar com ACSS, em representação das unidades de saúde do SNS, o acordo-

quadro de prestação de cuidados no SNS, as cláusulas gerais dos contratos-programa 
e os termos de referência para a contratualização

• Celebrar contratos-programa com as unidades de saúde do SNS e com a ACSS
• Definir prioridades e emitir diretrizes para os planos de atividade do SNS e os 

critérios de avaliação de resultados promovendo o acompanhamento da dimensão 
assistencial e financeira

• Emitir normas e orientações no âmbito da integração de cuidados, serviços e redes
• Dar parecer sobre projetos de mapas ou dotações de pessoal das unidades de saúde
• Definir, em conjunto com ACSS as prioridades e respostas  a assegurar pelos sistemas 

de informação e comunicação a fornecer pelos SPMS
• Monitorizar o desempenho e resposta do SNS, designada/ através de inquéritos a 

beneficiários, utentes e profissionais de saúde
• Promover a participação pública no SNS nos processos de decisão



Atribuições
• Promover cultura organizacional de liderança e inovação
• Reforçar a identidade do SNS como um todo, definindo e desenvolvendo uma 

imagem e cultura comuns
• Assegurar a representação do SNS
• Assegurar as demais competências legais e os atos que lhe sejam delegados
• Presidir ao Conselho de Gestão
• Dirigir os trabalhos da Assembleia de Gestores e convocar as suas reuniões
• Dirigir a atividade da DE-SNS e gerir os seus recursos
• Propor a designação e exoneração dos membros dos órgãos de gestão das unidades 

de saúde
• Propor a designação do Coordenador da Comissão Nacional de Coordenação da 

RNCCI e designar os membros da CNCP
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Conflito de interesses?Uma organização mais ágil? Checks & Balances?

Demasiadas atribuições? Orgânica do MS pouco clara? E a função de Auditoria Interna?
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