
 

 

    

SISTEMA DE APOIO À TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA 

 
N.º Projeto: POCI-02-0550-FEDER-040573 

Designação do projeto: Utente CHTS 2020 | Transformação digital dos 
processos e capacitação para a melhoria da prestação de serviços dos utentes 
no CHTS    
 
Custo total elegível: 647.800,00€ 

Apoio Financeiro da União Europeia: 550.630,00€ (85%) 

Apoio Financeiro Público Nacional/Regional: 97.170,00€ (15%) 

Localização do projeto: Região Norte (NUTS II) 

 

Síntese do Projeto:  

O CHTS tem-se posicionado como líder, na tipologia C de hospitais, no 
programa SNS sem papel, assim como tem procurado um alinhamento 
operacional com as aplicações, sistemas e processos disponibilizados 
centralmente pela SPMS para a modernização e simplificação dos hospitais e 
cuidados de saúde. Tendo implementado a desmaterialização do processo do 
doente, e estando a iniciar-se uma operação SAMA para a desmaterialização 
dos processos de suporte administrativas, torna-se necessário intervir nas 
áreas complementares na prestação de cuidados de saúde, nomeadamente: 
enfermagem, farmácia, cozinha, logística de equipamentos esterilizados, e 
agendamentos integrados.  

Tendo em consideração o diagnóstico e as necessidades identificadas, bem 
como as orientações da Estratégia TIC 2020 e do Plano Setorial TIC da Área 
Governamental da saúde, pretende o CHTS garantir o cumprimento daquilo 
a que se propõe.  

Apesar de todo o centro hospitalar beneficiar com a operação, o seu foco de 
ação é o cidadão e a melhoria do serviço prestado ao mesmo. Nessa medida 
pretende-se não só reduzir tempos de espera, como otimizar o tratamento e 



 

 

    

atendimento do utente nas várias dimensões, melhorar os cuidados de saúde 
médicos, de enfermagem e alimentação. Personalizar o serviço a cada um 
dos utentes beneficiários do CHTS. O resultado será um centro hospitalar 
com um serviço ao utente mais personalizado, diminuição de riscos de não 
atribuição de dietas, fármacos etc, assim como garantir uma diminuição dos 
tempos de espera e o número de vistas em contexto hospitalar.  

 
Os principais objetivos do projeto são os seguintes: 
 

1. Implementação da solução de mobilidade do enfermeiro CHTS; 
2.  Otimização do processo de dieta e nutrição do doente CHTS; 
3. Aumento da eficiência da gestão da logística hospitalar, 

equipamentos esterilizados; 
4. Melhoria no atendimento presencial e gestão integrado do doente. 

 
 
Atividades do projeto: 
 

1. Solução de mobilidade; 
2. Gestão integrada de dietas e nutrição; 
3. Gestão de equipamentos esterilizados; 
4. Gestão integrada de atendimento; 
5. Reforço de infraestrutura de suporte à arquitetura aplicacional; 
6. Gestão integrada da operação.  

 

Acompanhamento da Execução Física 

N.º Atividade Data início Data fim Estado 

1 Solução de 
Mobilidade 

23-04-2019 25-03-2022 Concluída 

2 Gestão integrada de 
dietas e nutrição 

01-09-2019 25-03-2022 Concluída 



 

 

    

3 Gestão de 
equipamentos 
esterilizados 

01-11-2019 30-08-2021 Concluída 

4 Gestão integrada de 
atendimento 

01-04-2019 25-03-2022 Concluída 

5 Reforço de 
infraestrutura de 

suporte à 
arquitetura 
aplicacional 

15-09-2019 25-01-2022 Concluída 

6 Gestão integrada da 
operação 

01-04-2019 25-03-2022 Concluída 

 

 

 

 

Acompanhamento da Execução Financeira 

N.º Tipologia Investimento 
Acumulado (€) 

Taxa Execução 
Acumulada (%) 

1 Pedido de Reembolso 
Intercalar 

59.040,00€ 9,11% 

2 Pedido de Adiantamento 
contra Faturas 
(Apresentação) 

180.535,38€ 27,87% 

3 Pedido de Adiantamento 
contra Faturas (Certificação) 

180.535,38 27,87% 

4 Pedido de Reembolso Final 514.192,01 79,38% 

 

• Custo total elegível: 514.192,01€ 
• Apoio Financeiro da União Europeia: 437.063,21€ (85%) 



 

 

    

• Apoio Financeiro Público Nacional/Regional: 77.128,80€ (15%) 

 

 


