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364 239,13 €

115 207,51 €

Fundo FEDER HSMM

 

 

Projeto N.º 040212 - Visão Sem Papel 

 

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: 

428.516,62€ 

Apoio Financeiro EU: 

364.239,13€ 

Apoio Financeiro Público Nacional:  

115.207,51€ 

 

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. 

Os sistemas de informação funcionam cada vez mais como um importante fator 

estruturante da organização hospitalar, nas suas diferentes vertentes, garantindo uma 

gestão cada vez mais eficaz. Mas os desafios atuais da Sociedade da informação, passam 

por fornecer ao cidadão/utente ferramentas que lhes permitam aceder de forma rápida 

e sempre disponível aos serviços públicos, nomeadamente os prestados pelo HSMM, 

assim como promover uma maior eficácia e eficiência dos serviços internos do hospital. 
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Para fazer face a estes desafios, o hospital apresenta a sua visão, uma “Visão Sem Papel”. 

Esta visão assenta em 3 eixos: 

A. Um serviço administrativo eletrónico, sem papel, assente numa plataforma de 

gestão documental e workflow moderna e interoperável, em conformidade com as 

melhores práticas e normas do mercado. 

B. Um serviço de oftalmologia que acompanhe o processo de desmaterialização do 

processo clínico eletrónico, garantido a interoperabilidade entre equipamentos e 

sistemas clínicos e administrativos do serviço. 

C. A prestação de um serviço inovador ao utente, através de uma solução de 

mobilidade que permita partilhar o processo clínico oftalmológico e a prescrição de 

óculos e lentes sem papel, no portal do utente e na plataforma MySNS Carteira. 

Neste sentido, o HSMM pretende dar uma resposta ao serviço responsável pela “visão”, 

o serviço de oftalmologia, ao mesmo tempo que implementa a desmaterialização 

completa dos serviços clínicos e administrativos do hospital e a sua interoperabilidade 

com os cidadão e empresas do setor. 

 
 

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 

A - Diagnóstico e análise dos requisitos técnicos e funcionais     
A - Parametrização, Desenvolvimento e Integração da Solução     
A - Gestão da Mudança      
A - Gestão de Projeto Gestão Documental     
B- Diagnóstico e análise dos requisitos técnicos e funcionais     
B- Parametrização, Desenvolvimento e Integração da Solução 
de Interoperabilidade 

    

B- Serviços de Parametrização e integração de equipamentos 
clínicos 

    

B - Gestão da Mudança      
B - Gestão de Projeto Integração Serviço Oftalmologia     
C - Diagnóstico e análise dos requisitos técnicos e funcionais     
C - Parametrização, Desenvolvimento e Integração da Solução     
C - Gestão de Projeto Desmaterialização da prescrição de 
oftalmologia 

    

C - Ação de divulgação Externa     

 


