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528 836,90 €

93 324,16 €

Fundo FEDER HSMM

 

 

Projeto N.º 000262 – HSMM+PROXIMIDADE+DIGITAL 

 

Apoio no âmbito dos Sistemas de Apoio à Modernização e Capacitação da 

Administração Pública 

 

Objetivo Temático: Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 

comunicação, bem como a sua utilização e qualidade. 

 

Custo Total Elegível: 

622 161,06€ 

Apoio Financeiro EU: 

528 836,90€ 

Apoio Financeiro Público Nacional:  

93.324,16€ 

 

Região de intervenção (NUTS II) | Norte 

 

Síntese do Projeto 

O HSMM assumiu, em sintonia com as orientações estratégicas de ação definidas pelo Ministério 

da Saúde, o compromisso de promover uma prestação de cuidados de saúde humanizados e de 

elevada qualidade, orientada para a obtenção de ganhos em saúde e centrada na criação de 

valor para o utente. 

Por força de uma melhoria contínua na qualidade da prestação de serviços, mas também de 

imposições legais, exige-se ao HSMM o investimento em novas soluções que promovam a sua 

capacitação.  

Centrar na criação de valor para o utente é o foco desta candidatura – “HSMM + Proximidade 

+ Digital - Telemonitorização, Satisfação e Segurança do Utente”, sem descurar a continuidade 

do investimento em processos que visem a transformação dos serviços do HSMM, 
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especificamente os serviços de controlo de administração do medicamento e de transfusões 

sanguíneas e do registo anestésico no bloco operatório, orientados para a segurança do utente. 

O projeto divide-se em 3 grandes eixos: 

Eixo A – O Utente 

A1. Solução de telemonitorização do Utente – que visa a implementação de uma solução 

integrada de atendimento para pacientes internados em domicílio, capacitada pela tecnologia 

digital. 

A2. Satisfação dos Utentes – visa implementar uma solução de monitorização da satisfação do 

utente de acordo com as melhores práticas, de forma a contribuir para a melhoria contínua dos 

processos e serviços do HSMM.  

Eixo B – A Desmaterialização dos Processos 

B1. Desmaterialização do controlo da administração de medicamentos – que visa a 

implementação de uma solução que que garante a segurança do doente através da validação da 

administração de medicamentos e transfusões. 

B2. Desmaterialização do processo anestésico - pretende-se com esta aplicação dotar o serviço 

de anestesia do HSMM de um registo clínico que, de uma forma automatizada, recolha dados 

dos diferentes dispositivos existentes facilitando a prática clínica aos profissionais de saúde. 

Eixo C – A capacitação das Equipas 

Por fim, é objeto desta candidatura desenvolver um conjunto de ações de capacitação das 

equipas, orientadas ao Serviço ao Utente e à Transformação de processos, que passa por ações 

de gestão da mudança, como formação, comunicação interna, seminários demonstradores e 

comunicação externa à comunidade. 
 

Este projeto tem um caráter inovador no SNS, sendo altamente replicável quer em outros 

hospitais quer em ULS e Centros Hospitalares. Inclui as seguintes atividades a realizar: 

ATIVIDADE 
ESTADO DO PROJETO 

POR INICIAR EM CURSO CONCLUÍDA 

A1. Solução de telemonitorização do utente 
1 – Serviços de consultoria para o desenho e configuração do 
serviço 

    

2 – Plataforma de e subscrição software Centro de Apoio e 
Monitorização ao Paciente 

    

3 – Serviços de Instalação e Integração     
4 – Equipamentos específicos de telemonitorização     
A2. Satisfação dos Utentes 
5 - Assessoria, desenho, configuração e implementação     
6 - Subscrição software     
B1. Desmaterialização do Registo Medicamentos 
7 - Licenciamento de Software     
8 - Integração de Software     
9 - Equipamento informático     
10 - Serviços de Implementação e manutenção     
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ATIVIDADE 
ESTADO DO PROJETO 

POR INICIAR EM CURSO CONCLUÍDA 

B2. Desmaterialização do Registo de Anestesia 
11 – Licenciamento de Software     
12 – Equipamento informático     
13 – Serviços de Implementação e manutenção     
C. A capacitação das Equipas 
14 - Formação / Capacitação - Melhoria de Serviços ao Utente     
15 - Formação / Capacitação - gestão de riscos não clínicos     
16 - Gestão da Mudança / Comunicação interna     
17 - Comunicação Externa do Projeto / Workshops     
18 - Gestão do Projeto     

 


