
 

 

    

SISTEMA DE APOIO À TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA 

 
N.º Projeto: POCI-05-5762-FSE-000092 

Designação do projeto: Reengenharia de Processos de Suporte do CHTS 

 

Custo total elegível: 878.645,18 euros 

Apoio Financeiro da União Europeia: 746.848,40 euros (85%) 

Apoio Financeiro Público Nacional/Regional: 131.796,78 euros (15%) 

Localização do projeto: Norte (NUTS II) 

 

Síntese do Projeto:  

A operação propõe realizar uma simplificação de processo dos processos de 

suporte, progressiva desmaterialização, otimização dos pedidos de serviços 

a estes processos e garantir a capacitação da organização na gestão de 

processos otimizada.  

A operação tem 3 eixos principais com os seguintes resultados, 

transformações que se pretende operar:  

 

A Eixo - Simplificação, Desmaterialização e Interoperabilidade dos processos 

de suporte  

• Caracterização da arquitetura Informacional dos processos de suporte;  

• Caracterização de processos de negócio, fluxos de dados 

(entradas/saídas) intra e interorganismos e sistemas de suporte;  

• Avaliação, estruturação e controlo da informação de arquivo;  

• Relatório de avaliação Seleção de documentação e limpeza 

documentação acumulada;  

• Tabela de seleção e classificação de documentos CHTS;  

• "Descrição informatizada de documentação de conservação 

permanente, realizada de acordo com a ISAD(G) 2 - Norma geral 

internacional de descrição arquivística, nos diversos níveis 

pertinentes; Classificação MEF 2.0";  



 

 

    

• Implementação de interoperabilidade para a Gestão Documental e 

troca informação entre entidades;  

• Caracterização de processos de negócio na interoperabilidade, 

entidades informacionais e informação de referência;  

• Caracterização de processos de negócio no SGD, entidades 

informacionais, informação de referência na Plataforma de 

Arquitetura Empresarial para a Administração Pública e discriminação 

das entidades informacionais transversais para serem incluídas na iAP:  

• Upgrade de sistema atual para suporte de funcionalidades de 

assinatura digital qualificada, adequação de classificação, módulos de 

integração com iAP;  

• Upgrade de sistema atual para suporte de funcionalidades de 

assinatura digital qualificada, adequação de classificação, módulos de 

integração com iAP;  

• Disponibilização de código-fonte dos módulos de integração com iAP e 

de níveis de detalhe específicos à estrutura de classificação;  

• Adequação funcional/tecnológica do SGD;  

• Módulo de integração com iAP;  

• Conetividade com a rede da AMA;  

• Testes de integração com a AMA;  

 

B Eixo - Gestão dos processos de Suporte  

• Otimização de processos chave de suporte e implementação de 

ferramenta para gestão de serviço;  

• Implementação ferramenta de gestão de serviços;  

 

C Eixo - Capacitação para a Gestão dos processos de suporte  

• Capacitação do CHTS com metodologia de gestão da qualidade 

aplicada aos processos de suporte, com implementação para o 

processo de logística hospitalar. Com aumento produtividade, 

eficácia, nível de serviço, diminuição de custos, e melhoria contínua;  

• Workshop Mapeamento Processos Administrativos e de Suporte;  

• Capacitação nas Metodologias Kaizen;  

• Workshop Reorganização de Armazém e Farmácia;  

• Workshop Definição do Sistema de Reposição;  

• Workshop Reorganização dos Serviços Piloto;  



 

 

    

• Implementação Piloto;  

• Workshop Kaizen Diário - Dinâmica de Melhoria nas Equipas Naturais; 

 

 

 

Atividades do projeto: 
 

O projeto será composto pelas seguintes atividades: 

 

1. Caracterização da Arquitetura de informação dos Processos de 

Suporte; 

2. Estruturação de toda a informação de arquivo acumulado; 

3. Implementação de interoperabilidade semântica, documental e 

técnica dos processos de suporte; 

4. Otimização da gestão dos processos de pedidos de serviços internos; 

5. Capacitação para a Melhoria Organizacional e para a Gestão por 

Processos – Logística Hospitalar. 

 

 

Acompanhamento da Execução Física 

N.º Atividade Data início Data fim Estado 

1 Caracterização da 
Arquitetura de informação 
dos Processos de Suporte 

23-06-2020 31-12-2021 Concluída 

2 Estruturação de toda a 
informação de arquivo 

acumulado 

23-06-2020 31-12-2021 Concluída 

3 Implementação de 
interoperabilidade 

semântica, documental e 
técnica dos processos de 

suporte 

23-06-2020 31-12-2021 Concluída 



 

 

    

4 Otimização da gestão dos 
processos de pedidos de 

serviços internos 

06-08-2018 31-12-2021 Concluída 

5 Capacitação para a 
Melhoria Organizacional e 

para a Gestão por 
Processos – Logística 

Hospitalar 

06-08-2018 31-12-2021 Concluída 

 

Acompanhamento da Execução Financeira 

 

N.º Tipologia Investimento 
Acumulado (€) 

Taxa Execução 
Acumulada (%) 

1 Pedido de 
Reembolso 

Intermédio 2018 

54.337,30€ 6,18% 

2 Pedido de 
Reembolso 

Intermédio 2019 

112.936,74€ 12,85% 

3 Pedido de 
Reembolso 

Intermédio 2020 

270.446,89 30,78% 

4 Pedido de Saldo 
Final (por 
submeter) 

  

 

 

 


