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 O CENTRO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
SANITÁRIO (CNDS) foi criado pelo Decreto-Lei nº 37/93,
de 28 de Junho, com o objectivo de garantir a coordenação
multissectorial das actividades subjacentes ao
desenvolvimento sanitário.
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A actual Orgânica do Ministério da Saúde refere que o
Centro é um serviço personalizado do Estado, com
atribuições de :

 Coordenaçãomultissectorial das acções subjacentes a
informação, educação e comunicação para o
desenvolvimento sanitário,

 Promoção de formação técnica de nível médio e
superior vocacionado para a saúde,

 Investigação e m saúde e

 Melhoria de prestação de serviços à comunidade.
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Que apoios?

 Concepçao de material de IEC próprio;
 Acesso a material de IEC elaborado pelo CNDS;
 Acesso financiamento;
 Iniciativas conjuntas;
 Projectos de investigaçao.

Como melhorar a articulaçao?

 Contactos contínuos, por iniciativa de ambos os lados;
 Encontros sectoriais trimestrais;
 Encontros multisectoriais anuais;
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