
 

 

    

SISTEMA DE APOIO À TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA 

 

N.º Projeto: POCI-02-0550-FEDER-043958 

Designação do projeto: TrIDigit@CuiDA | Transformação e Inclusão Digital 

nos Cuidados aos Doentes Agudos do Centro Hospitalar Universitário de 

Lisboa Central, E.P.E. 

 

Custo total elegível: 999.724,20€ 

Apoio Financeiro da União Europeia: 569.342,93€ (56,95%) 

Apoio Financeiro Público Nacional/Regional: 430.381,27€ (43,05%) 

Localização do projeto: Região Lisboa (NUTS II) 

 

Síntese do Projeto:  

O projeto TrIDigit@Cuida permitirá introduzir mecanismos para uma 

transformação digital de práticas clínicas do CHULC, com uma mudança 

organizacional centrada na qualidade da prestação de cuidados, da 

informação clínica e na melhoria dos serviços aos doentes e pessoas de 

referência. Este projeto é elementar para um Hospital Sem Papel com 

elevada maturidade digital nas áreas clínicas.  

 

Sistemas que garantam processos mais automatizados, que reduzam a carga 

de trabalho dos profissionais de saúde e que garantam uma melhor e mais 

fidedigna comunicação da informação através de plataformas interoperáveis 

com garantia de autenticação segura e mantendo a privacidade dos registos, 

serão elementos que alavancam a qualidade dos cuidados, melhorando os 

serviços aos cidadãos. Estes poderão também usufruir, enquanto doentes ou 

pessoas de referência destes de informação disponibilizada através da rede 

Wi-Fi utente, onde poderão consultar informação sobre Saúde ou manter-se 

atualizados quanto aos desenvolvimentos recentes da sociedade portuguesa, 

acedendo através da sua chave móvel digital. 

 

Os principais objetivos do projeto são os seguintes: 

 



 

 

    

 

 

1. Simplificar e Desmaterializar Processos nas áreas clínicas;  

2. Automatizar e melhorar a qualidade dos registos clínicos;  

3. Promover a atualização tecnológica dos postos de trabalho com a 

introdução de postos móveis de trabalho;  

4. Agilizar os processos de consulta e registo das unidades clínicas do 

CHULC;  

5. Prestar um melhor serviço aos doentes internados e familiares;  

6. Gerar mais e melhor informação sobre o desempenho dos serviços 

para melhorar a gestão dos cuidados de saúde;  

7. Contribuir para a inclusão digital dos cidadãos (doentes, pessoas de 

referência e profissionais de saúde);  

8. Promover a transformação digital dos serviços de Saúde;  

9. Promover a interoperabilidade entre diversas aplicações na Saúde. 

 

 

Atividades do projeto: 

 

1. Gestão Projeto;  

2. Preparação dos procedimentos de contratação pública;  

3. Implementação da rede wireless;  

4. Implementação do sistema de informação para Unidades de Cuidados 

Intensivos;  

5. Implementação do sistema de informação para identificação dos 

doentes, consulta e registo de intervenções nas unidades clínicas de 

internamento;  

6. Divulgação interna e publicitação da operação;  

7. Divulgação externa e publicitação da operação. 


