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http://www.tvi24.iol.pt/sociedade/08-11-2017/centro-hospitalar-do-porto-lidera-
ranking-dos-melhores-hospitais 
 

Centro Hospitalar do Porto 
lidera ranking dos melhores 
hospitais 
 
Prémios "TOP 5'17", atribuídos por uma multinacional espanhola, 
distinguem pela primeira vez os hospitais públicos que mais evoluíram 

 
O Centro Hospitalar do Porto, que integra o Hospital de Santo António, foi 
distinguido na terça-feira com o “Prémio Consistência” e com o “Prémio Evolução 
Clínica” atribuídos por uma multinacional que avalia o desempenho dos hospitais 
públicos. 

 
 

 
https://www.rtp.pt/noticias/pais/cinco-melhores-hospitais-publicos-estao-a-
norte_v1038775 
 

Cinco melhores hospitais 
públicos estão a norte 
São do norte, os cinco melhores hospitais públicos do país. A lista acaba 
de ser revelada por uma empresa multinacional. 
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https://www.publico.pt/2017/11/07/sociedade/noticia/hospital-de-santo-antonio-
lidera-ranking-amadorasintra-melhorou-resultados-1791657 
 

Hospital de Santo António 

lidera ranking. Amadora-

Sintra melhorou resultados 
 
Nos últimos quatro anos o Centro Hospitalar do Porto conseguiu a melhor 
classificação entre as unidades mais diferenciadas. Este ano, o ranking 
também premeia os hospitais que mais melhoraram na mortalidade, 
complicações e reinternamentos. Hospital Amadora-Sintra foi distinguido. 
 
 
 
 

 
http://portocanal.sapo.pt/noticia/138552 
 

Centro Hospital do Porto 
conquista prémio de 
excelência hospitalar 
 
As melhores unidades de saúde do país estão na região Norte. Pelo quarto ano 
consecutivo o Centro Hospital do Porto conquista o prémio excelência hospitalar. 
Também o Hospital de Braga, do Tâmega e Sousa, de Braga e de Barcelos 
ficaram em primeiro lugar. 
 
 
 
 

Porto Canal 

Público 
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premio-consistencia-e-premio-evolucao-clinica-8900583.html 
 

Centro Hospitalar do Porto 
lidera ranking dos melhores 
hospitais pela quarta vez 
 
Prémios "TOP 5" distinguem pela primeira vez os hospitais que mais evoluíram, 
entre os quais está o Amadora-Sintra 

 
 
 

 
http://www.newsfarma.pt/noticias/5929-conheça-os-hospitais-que-ocupam-os-
primeiros-lugares-do-ranking-do-sns.html 

 
Conheça os hospitais que 
ocupam os primeiros lugares 
do ranking do SNS 
 
Pelo quarto ano, a IASIST distinguiu os hospitais do Serviço Nacional de Saúde 
que apresentaram melhores níveis de desempenho. Este ano foram distinguidos 
10 hospitais nas categorias consistência e evolução clínica. 

 
 
 
 
 

DN – Diário de Notícias 

Newsfarma 
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http://radioaltominho.pt/noticias/hospital-de-viana-do-castelo-entre-os-cinco-
melhores-do-pais/ 
 

Hospital de Viana do Castelo 
entre os cinco melhores do 
país 
 
A Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM) é uma das cinco melhores 
unidades hospitalares públicas do país. A lista acaba de ser revelada pela 
IASIST, uma empresa multinacional que conta com o patrocínio do Estado. 
 
 
 

 
 
http://verdadeiroolhar.pt/2017/11/08/chts-conquista-premio-consistencia-no-
ranking-excelencia-dos-hospitais/ 
 

CHTS conquista “prémio 

consistência” no ranking de 

excelência dos hospitais 
 
A IASIST – uma multinacional de origem espanhola que avalia o desempenho 
dos hospitais públicos – promoveu, pela quarta vez em Portugal, a atribuição de 
prémios aos hospitais do Serviço Nacional de Saúde que apresentam os 
melhores níveis de desempenho anuais. 
 
 

Rádio Alto Minho 

Jornal Verdadeiro Olhar 
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hospitais-publicos-do-pais/ 
 

Hospital de Braga. 
Considerado um dos 
melhores hospitais públicos 
do país 
 
O Hospital de Braga gerido pela José de Mello Saúde (JMS) é, pelo terceiro ano 
consecutivo, considerado um dos melhores hospitais públicos do país. A 
empresa multinacional de benchmarking Hospitalar – IASIST – distinguiu esta 
terça-feira os melhores hospitais nacionais e o Hospital de Braga conquistou o 
“Prémio Consistência” no grupo de hospitais de média/grande dimensão do SNS. 
Este prémio, entregue hoje em Lisboa na Fundação Calouste Gulbenkian, 
distingue os hospitais que historicamente obtiveram os melhores resultados 
globais. 
 
 

 
http://guimaraesdigital.com/noticias/70182/hospital-de-guimaraes-recebeu-premio-
evolucao-clinica 
 

HOSPITAL DE GUIMARÃES 
RECEBEU PRÉMIO 
«EVOLUÇÃO CLÍNICA» 
 
O Hospital da Senhora da Oliveira foi um dos vencedores dos prémios IASIST 
Top5 2017. Os prémios foram entregues ontem, em Lisboa.  
 

Semanário Vila Verde 

Guimarães Digital 
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https://ominho.pt/unidade-local-saude-do-alto-minho-os-cinco-melhores-do-pais/ 
 

Unidade Local de Saúde do 
Alto Minho entre os cinco 
melhores hospitais do país 
 
Para além de hospitais de Braga e Barcelos, a Unidade Local de Saúde do 
Alto Minho também foi distinguida com o “Prêmio Consistência”, atribuído 
pela IASIST. A ULSAM entrou para o Top 5 nacional de excelência. 
 
 

 
 
http://www.acorianooriental.pt/noticia/hospital-vence-mencao-honrosa-do-top5-17-
a-excelencia-dos-hospitais-283203 
 

Hospital vence menção 
honrosa do "TOP5 ’17 – A 
Excelência dos Hospitais" 
 
O secretário regional da Saúde dos Açores felicitou hoje o hospital da Horta pela 
conquista de uma menção honrosa nos prémios 'TOP5 ’17 – A Excelência dos 
Hospitais', atribuídos pela IASIST.  
 
 
 
 
 
 
 

O Minho 

Açoriano Oriental 

https://ominho.pt/unidade-local-saude-do-alto-minho-os-cinco-melhores-do-pais/
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https://www.averdade.com/2017/11/08/centro-hospitalar-do-tamega-e-sousa-
distinguido-com-primeiro-premio/ 
 

Centro Hospitalar do Tâmega 
e Sousa distinguido com 
primeiro prémio 
 
O Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS) foi distinguido com a 
classificação de melhor hospital do País do grupo C no ranking TOP5/2017 – 
Excelência dos Hospitais.  
 
 

 
http://www.correiodominho.com/noticias.php?id=105687 
 

Braga tem um dos melhores 
hospitais públicos do país 
 
A empresa multinacional de benchmarking hospitalar - IASIST - distinguiu, 
ontem, os melhores hospitais nacionais e o Hospital de Braga conquistou o 
‘Prémio Consistência’ no grupo de hospitais de média/grande dimensão do 
Serviço Nacional de Saúde. O Hospital de Braga, gerido pela José de Mello 
Saúde (JMS), é, pelo terceiro ano consecutivo, um dos melhores hospitais 
públicos do país.  
 

A Verdade 

Correio do Minho 
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