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São João considerado Melhor Hospital 
público do país pela oitava vez 
 
Os resultados provisórios da avaliação do desempenho dos 
Hospitais Públicos (Internamento) em Portugal Continental 
referente ao ano de 2014, recentemente divulgados, revelam 
a liderança da classificação por parte do Centro Hospitalar de 
São João (CHSJ).  

 

 
05 de Outubro, 2015 

Primeiro Centro Europeu de Medicina Translacional 
será desenvolvido no CHSJ  

 

  

O Centro Hospitalar de São 
João recebeu um reforço 
orçamental de 3 milhões de 
euros destinados à 
comparticipa... 

 

 
  

01 de Setembro, 2015 

São João e FMUP reforçam sinergias com criação de 
consórcio  

 

  

O Centro Hospitalar de São João 
(CHSJ) e a Faculdade de 
Medicina da Universidade do 
Porto (FMUP) estão, agora, mais 
próximas... 

 

 

 

 
De 05 de Outubro de 2015 a 09 de Outubro de 2015 

Semana do Aleitamento Materno 2015 | Programa de 
atividades  

 

  

A Clínica da Mulher e os Serviços 
de Ginecologia/Obstetrícia e 
Neonatologia do Centro 
Hospitalar de São João irã... 

 

  

Dia 12 de Outubro de 2015 

Sessão de esclarecimento sobre projeto Receita Sem 
Papel da SPMS | Aula Magna  

 

  

No âmbito do projeto "Receita 
Sem Papel", a SPMS promove 
uma sessão de esclarecimento 
para utentes e profissionais do 
CHSJ, no dia 12 de outubro... 

 

 

 
26 de Setembro, 2015 

Nova portaria e aviso da EGA  
A EGA avisa que com a publicação da Portaria nº 289-
A/2015, o tratamento de doentes...  

  

31 de Agosto, 2015 

Newsletter do Programa Nacional para a Tuberculose da 
DGS - Volume I - Julho/Setembro 2015  
Divulga-se, para conhecimento dos profissionais de saúde, a 
Newsletter do Programa Nacional para... 
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