
 

 

    

SISTEMA DE APOIO À TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA 

 

N.º Projeto: POCI-05-5762-FSE-000009 

Designação do projeto: Sistema de Custeio para apuramento de custos por 

doente tratado, face às diferenças tipológicas de prestação assistencial 

 

Custo total elegível: 232.869,52€ 

Apoio Financeiro da União Europeia: 132.619,19€ (59,95%) 

Apoio Financeiro Público Nacional/Regional: 100.250,33€ (43,05%) 

Localização do projeto: Região Lisboa (NUTS II) 

 

Síntese do Projeto:  

O principal objetivo desta operação é desenvolver e implementar um sistema 

de informação de gestão que permita monitorizar o desempenho atempado 

e que seja uma ajuda fiável, otimizada e centralizada para os gestores e 

decisores da organização, permitindo o acesso controlado à informação e 

com vários níveis de acesso utilizando os perfis de acesso da própria rede do 

CHLC. 

 

O Sistema de Custeio traduzir-se-á num sistema de informação de gestão com 

elevada dimensão de análise e com grande escalabilidade, que permite aos 

utilizadores criarem os seus relatórios e perspetivas de análise de 

informação. Terá uma funcionalidade que permitirá criar uma síntese de 

indicadores e dashboards para monitorizar o desempenho diário em relação 

ao orçamento definido, com sinalizadores, alertando do grau de execução do 

objetivo traçado e a variação face ao período homólogo. 

 

A operação permitirá a disponibilização de funcionalidades adicionais 

implementáveis de acordo com necessidades específicas que venham a ser 

identificadas, bem como, de instalação de registos em ecrã táctil, mas 

também a possibilidade de implementar processos paralelos ou mistos, de 

imputação de consumos ao doente, através de PDAs. 

 



 

 

    

A expetativa ao nível dos impactos esperados ao nível da melhoria da 

eficiência e eficácia dos serviços prestados, poderá determinar-se através: 

• Do rigor na imputação de consumos ao doente em tempo real (material 

de consumo clínico, medicamentos, entre 

• outros); 

• Na monitorização da evolução dos custos; 

• Na simplicidade e facilidade no registo (ecrã táctil e PDA); 

• Na melhoria na gestão dos stocks (de acordo com os níveis definidos e 

consumo efetuados); 

• Na disponibilização de informação para indicadores de consumo e 

apoio à gestão; 

• Na qualidade da informação disponibilidade para a gestão; 

• Na integração com os armazéns e farmácia; 

• Na interoperabilidade com as plataformas em utilização na 

Instituição. 

 

Atividades do projeto: 

 

1. Identificação das áreas clínicas, serviços clínicos e locais de instalação 

2. Especificação e planeamento do projeto 

3. Instalação da solução base 

4. Configuração da solução 

5. Instalação de equipamentos e software 

6. Realização de testes 

7. Arranque e apoio ao arranque 

8. Entrega do projeto 

9. Divulgação interna do projeto 

10. Divulgação externa do projeto 

11. Gestão e acompanhamento do projeto 

 


