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Investimento em TIC no IPO de Lisboa

Para oferecer melhores condições de trabalho aos seus funcionários e 

reforçar a interação e a proximidade com os utentes e familiares e com 

outras instituições de saúde públicas e privadas, o Instituto Português 

de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, E.P.E., está a desenvolver e 

implementar três projetos de Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC).

Nesse sentido, o Serviço de Gestão de Sistemas e Tecnologias de 

Informação está a executar um Plano de Ação que prevê a intervenção 

em três grandes áreas:

• Modernização e/ou consolidação de serviços e infraestruturas 

tecnológicas de suporte;

• Desmaterialização de processos clínicos e administrativos; 

• Implementação de mecanismos de segurança da informação.

Dada a oportunidade de obter apoio financeiro através do Sistema de 

Apoio à Modernização e Capacitação da Administração Pública (SAMA 

2020), enquadrado no PORTUGAL 2020, o Plano de Ação foi estruturado 

em três fases, permitindo a apresentação de três candidaturas, que 

foram aprovadas.

Cofinanciado por
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Projeto Nº 7763 
Modernização dos Sistemas de Informação na Prestação de 

Cuidados de Saúde ao Doente

Síntese do Projeto:

Este projeto foi apresentado no âmbito da Operação 

Temática 4: medidas transversais de racionalização 

das TIC e visa potenciar os Sistemas de Informação 

disponíveis, aproveitando e melhorando os recursos já 

existentes, bem como proporcionar o aumento da 

capacidade de armazenamento da informação e a 

interoperabilidade nas aplicações.

Em curso Executado Por iniciar

1.Racionalização das comunicações - 

renovação tecnológica dos equipamentos 

de rede (core, distribuição e acesso). 

2. Racionalização de centros de dados - 

solução de salvaguarda de dados e 

segurança de informação e virtualização de 

servidores. 

3. Consolidação de serviços transversais 

de uso comum - aumento do espaço de 

armazenamento. 

4. Desktop unificado - alargamento da 

virtualização dos postos de trabalho 

iniciada no Serviço de Pediatria. Aquisição 

de servidores de suporte à infraestrutura 

de virtualização. 

Onde?
Portugal

O quê?
SAMA 2020 - Promoção das TIC na 

administração e serviços públicos

Programa
Programa Operacional 

Competitividade e 

Internacionalização

Financiamento UE
216.268,88€

Custo Total do Projeto
379.752,21€

Comparticipação IPOLFG
163.483,33€

Período de Execução
Dez 2015 – Set 2016 

Cofinanciado por
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Projeto Nº 7765

Modernização dos Sistemas de Informação na Prestação de 

Cuidados de Saúde ao Doente - Segurança

Síntese do Projeto:

Este projeto foi apresentado no âmbito da Operação 

temática 5: segurança da informação e sistemas de 

gestão de informação (subprojecto 5ª) e inclui as 

seguintes atividades a realizar: 

Em curso Executado Por iniciar

1.Desenvolvimento do Plano de Disaster 

Recovery - salvaguarda de potenciais 

custos de recuperação de documentos, 

sistemas que infraestrutura.

Onde?
Portugal

O quê?
SAMA 2020 - Promoção das TIC na 

administração e serviços públicos

Programa
Programa Operacional 

Competitividade e 

Internacionalização

Financiamento UE
38.534,09€

Custo Total do Projeto
67.663,02€

Comparticipação IPOLFG
29.128,93€

Período de Execução
Dez 2015 – Set 2016

2. Formação - Norma ISSO/IEC 27000 – 

Sistema de Gestão de Segurança da 

Informação (48 horas), a qual irá abranger 

de 12 funcionários num total de 576h de 

volume de formação.

Cofinanciado por
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Projeto Nº 12630

Centro de Medicina de Precisão em Oncologia

Síntese do Projeto:

Este projeto foi apresentado no âmbito do Regime Geral, 
Tipologia de Operações e Promoção das TIC na Administração e 
Serviços Públicos: (1) desenvolvimento e integração dos 
sistemas e infraestruturas tecnológicas de suporte aos novos 
modelos de atendimento e (2) reengenharia, simplificação e 
desmaterialização de processos. 
Este projeto inclui as seguintes atividades a realizar: 

Em curso Executado Por iniciar

1.Atualização da plataforma de armazenamento 
de dados – Fase 2 – renovação da plataforma de 
armazenamento de dados do Datacenter do IPOLFG 
com vista ao aumento da sua capacidade total.

Onde?
Portugal

O quê?
SAMA 2020 - Promoção das TIC na 

administração e serviços públicos

Programa
Programa Operacional 

Competitividade e 

Internacionalização

Financiamento UE
1.472.975,00€

Custo Total do Projeto
2.586.435,47€

Comparticipação IPOLFG
1.113.460,47€

Período de Execução
Mar 2016 – Nov 2017

2.Restruturação do ambiente de servidores de 
virtualização – atualização da solução atual para 
dar resposta aos novos serviços a serem 
implementados no contexto do projeto atual.

3.Reestruturação da rede de fibra ótica – 
substituição de segmentos de cablagem 
problemáticos e adição de caminhos redundantes 
com base na tipologia em anel implementada. 

4.Alargamento da cobertura de rede wireless – 
implementação de 124 antes de rede wireless a 
integrar na rede de comunicações do IPOLFG 
garantindo 100% de cobertura de acesso.

5.Construção e migração do Data Center – 
reestruturação deste com soluções modernas e 
mais eficazes de segurança e continuidade de 
serviço com base nas boas práticas.

6.Implementação de solução de comunicações 
unificadas VoIP – Fase 2 - substituição dos restantes 
ativos de rede (switches) da infraestrutura e da 
central telefónica RDIS e instalação de 
equipamentos de telefonia IP.

Cofinanciado por
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15.Formação – capacitação dos profissionais do 
IPOLFG para a correta utilização das ferramentas a 
implementar.

SAMA 2020
IPO Lisboa

Projeto Nº 12630

Centro de Medicina de Precisão em Oncologia

Em curso Executado Por iniciar

Onde?
Portugal

O quê?
SAMA 2020 - Promoção das TIC na 

administração e serviços públicos

Programa
Programa Operacional 

Competitividade e 

Internacionalização

Financiamento UE
1.472.975,00€

Custo Total do Projeto
2.586.435,47€

Comparticipação IPOLFG
1.113.460,47€

Período de Execução
Mar 2016 – Nov 2017

7.Otimização da solução de salvaguarda de dados 
– Fase 2 - atualização tecnológica e de capacidade 
desta componente adaptada à nova plataforma de 
armazenamento de dados.

8.Ampliação da solução de virtualização do posto 
de trabalho – Fase 2 - substituição de 
equipamentos thick client por thin clients com 
contas virtualizadas na infraestrutura do IPOLFG.

10.Implementação de um sistema de segurança 
transfusional do doente – metodologia transversal 
a todo o IPOLFG que prevê o uso de terminais 
portáteis que auxiliam a administração de 
terapêutica transfusional e de citostáticos.

11.Implementação de um sistema de business 
intelligence – solução de monitorização de 
indicadores para o controlo da atividade realizada, 
de forma quantitativa e qualitativa.

12.Implementação de solução centralizada de 
gestão de atendimento – automatização do 
atendimento presencial, integrado com o sistema 
de gestão central.

14.Implementação de solução integrada de 
agendamento de meios complementares de 
diagnóstico e terapêutica– plataforma integradora 
que permite ao médico efetuar a requisição e 
marcação de todos os MCDT’s sob gestão de agendas 
dinâmicas.

13.Implementação de sistema de gestão 
documental – para gestão e preservação de 
documentos arquivísticos fundamentais para o 
IPOLFG.

Cofinanciado por

Fundos Europeus
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Projeto Nº 22175

Centro de Medicina de Precisão em Oncologia – Patologia Digital

Em curso Executado Por iniciar

Onde?
Portugal

O quê?
SAMA 2020 - Promoção das TIC na 

administração e serviços públicos

Programa
Programa Operacional 

Competitividade e 

Internacionalização

Financiamento UE
607.709,64€

Custo Total do Projeto 

1.067.093,31€

Comparticipação IPOLFG 

459.383,67€

Período de Execução
Out 2016 – Dez 2017

Cofinanciado por

Fundos Europeus
Estruturais e de Investimento

UNIÃO EUROPEIA

Síntese do Projeto:

Este projeto é financiado pelo SAMA/COMPETE2020 no 
âmbito do Objetivo temático 2 – Prioridade de 
investimento 2.3 Tipologia: Promoção das TIC na 
administração e serviços públicos e inclui as seguintes 
atividades :

Cofinanciado por

5.Digitalização do Circuito das Imagens Não 
DICOM – Identificação dos diferentes 
produtores de imagem e vídeo e a sua 
integração no sistema de arquivo central 
(PACS) atualmente existente. 

2.Implementação do Sistema de Informação 
para Rastreabilidade das Amostras e Gestão 
do laboratório da Anatomia Patológica – 
Garantir de modo seguro a identificação de 
amostras, utilizando códigos de barras 
bidimensionais, que registe os diversos passos 
da técnica e que associe as técnicas 
complementares aos equipamentos 
utilizados com identificação dos lotes de 
reagentes usados. 

3. Aquisição de Hardware para o Sistema de 
Rastreabilidade das Amostras e Gestão do 
Laboratório de Anatomia Patológica – Serão 
obtidos ganhos no tempo de resposta e na 
segurança do doente.

4. Digitalização do Circuito de Diagnóstico 

do Serviço de Anatomia Patológica das 

Imagens de Microscopia - A digitalização de 

amostras de tecido irá conduzir a tempos de 

espera mais curtos, diagnósticos mais fiáveis e 

uma utilização mais eficiente dos recursos.
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Projeto Nº 22192

Projeto NOVORON – Registo Oncológico Nacional

Em curso Executado Por iniciar

Onde?
Portugal

O quê?
SAMA 2020 - Promoção das TIC na 

administração e serviços públicos

Programa
Programa Operacional 

Competitividade e 

Internacionalização

Financiamento UE
324.580,16 € 

Custo Total do Projeto 

569.938,82€

Comparticipação IPOLFG 

196.981,55€ 

Comparticipação SPMS  

48.377,11€  

Período de Execução
Fev 2017 – Jul 2018

Cofinanciado por

Fundos Europeus
Estruturais e de Investimento

UNIÃO EUROPEIA

Síntese do Projeto:

O projeto NOVORON é financiado pelo SAMA/ 
COMPETE2020 no âmbito do Objetivo temático 2 – 
Prioridade de investimento 2.3 Tipologia: Cooperação 
e articulação entre serviços em rede - implementação 
de mecanismos que assegurem a interoperabilidade 
entre os vários sistemas de informação da 
Administração Pública.

Trata-se de um projeto de Engenharia Aplicada que irá 
estudar e implementar a aplicação dos novos paradigmas 
de disponibilização e análise de dados e de informação 
para perceção dos diferentes aspetos associados ao 
estudo do cancro e ao planeamento dos cuidados em 
oncologia. Prevê-se a criação de uma plataforma 
nacional única, completa, abrangente, escalável e 
aberta capaz de albergar todos os registos nacionais de 
Cancro.

A parceria formalizada com a SPMS, no âmbito da 
presente operação  é decisiva para o êxito do projeto, 
uma vez que se pretende integrar e disponibilizar 
informação nas diferentes Plataformas da Saúde 
aproveitando o conhecimento da SPMS no âmbito dos 
diferentes módulos (Sonho, PDS e outros) e no âmbito das 
normas e requisitos que garantam a interoperabilidade e 
interconexão dos sistemas de informação da saúde.

Prevê-se ainda o desenvolvimento de um módulo de    
e-learning que possibilitará, em qualquer ponto de 
acesso ao Registo de Cancro, ter as ferramentas que 
permitam resolver 90% das dúvidas, libertando a 
estrutura central e evitando deslocações para formação.

Cofinanciado por
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Em curso Executado Por iniciar

Onde?
Portugal

O quê?
SAMA 2020 - Promoção das TIC na 

administração e serviços públicos

Programa
Programa Operacional 

Competitividade e 

Internacionalização

Financiamento UE
1.472.975,00€

Custo Total do Projeto
2.586.435,47€

Comparticipação IPOLFG
1.113.460,47€

Período de Execução
Mar 2016 – Nov 2017

Cofinanciado por

Fundos Europeus
Estruturais e de Investimento

UNIÃO EUROPEIA

2.Diagnóstico e definição de requisitos - Efetuar o 
diagnóstico e a definição detalhada dos requisitos 
de desenvolvimento dos módulos.

4.Interoperabilidade da Solução RON com os 
Sistemas de Informação da Saúde – Implemen-
tação de um integrador HL7 capaz de integrar a 
informação relevante, interoperando com sistemas 
com a Plataforma e Dados da Saúde, a Gestão de 
Doentes SONHO ou o processo Clínico SClínico.

Projeto Nº 22192

Projeto NOVORON – Registo Oncológico Nacional

3.Desenvolvimento Aplicacional – Desenvolver a 
componente aplicacional em conformidade com os 
requisitos delfinos dando cumprimento aos 
objetivos propostos.

5.Desenvolvimento de um módulo de e-learning – 
Criar um módulo de e-learning permitindo, assim, 
em qualquer ponto de acesso ao Registo de Cancro 
ter as ferramentas que lhe permitam resolver 90% 
das dúvidas, libertando a estrutura central e 
evitando deslocações para formação.

6.Configurações, Testes e Rollout da Plataforma 
RON – Na fase de rollout da Plataforma RON será 
executada em ambiente e produção a solução que 
foi devidamente testada em ambiente de 
desenvolvimento. Para a execução do rollout, os 
erros identificados na fase de teste serão 
totalmente corrigidos.
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Em curso Executado Por iniciar

Onde?
Portugal

O quê?
SAMA 2020 - Promoção das TIC na 

administração e serviços públicos

Programa
Programa Operacional 

Competitividade e 

Internacionalização

Financiamento UE
569.399,67 €

Custo Total do Projeto 

999.823,82 €

Comparticipação IPOLFG 

430.424,15 €

Período de Execução
Dez 2017 – Nov 2019

Cofinanciado por

Fundos Europeus
Estruturais e de Investimento

UNIÃO EUROPEIA

Síntese do Projeto:

Este projeto é financiado pelo SAMA/COMPETE2020 no âmbito 
da Objetivo temático 2 – Prioridade de investimento 2.3 
Tipologia: Promoção das TIC na administração e serviços 
públicos e inclui as seguintes atividades:

Cofinanciado por

Projeto Nº 35347

Centro de Medicina de Precisão em Oncologia – Inovação e Segurança  

Implementação de um Sistema de Informação na 

CRF - Desenvolvimento e implementação de 

Software para gestão da Clinica do Risco Familiar 

(CRF). Digitalização dos processos clínicos das 

famílias da CRF para incorporação no Processo 

Clínico Eletrónico (PCE). 

Desmaterialização da requisição em Papel de 

MCDT's (fase 2) - Interligação dos serviços 

produtores de MCDT’s com os médicos e 

enfermeiros de uma forma direta, rápida, bilateral 

e isenta de erros. Pode ser invocada diretamente a 

partir do sistema central (Sonho/SClinico) ou de 

quaisquer outras aplicações departamentais.

Migração Tecnológica do Portal Colaborativo do 

IPO - Migração tecnológica e funcional da Intranet 

para o Sharepoint Portal Server 2016. Implemen-

tação de novas funcionalidades e desenvolvimento 

de aplicações desenvolvidas sobre o portal 

colaborativo.

Desenvolvimento de aplicação móvel e portal do 
utente do IPOLFG - Criação de dois novos canais de 
comunicação com os utentes do IPOLFG, 
permitindo o acesso a execução de tarefas adminis-
trativas, de uma forma facilitada, reduzindo por 
isso o tempo despendido pelos utentes com 
deslocações e esperas administrativas.
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Em curso Executado Por iniciar

Fundos Europeus
Estruturais e de Investimento

UNIÃO EUROPEIA

Projeto Nº 35347

Centro de Medicina de Precisão em Oncologia – Inovação e Segurança  

Onde?
Portugal

O quê?
SAMA 2020 - Promoção das TIC na 

administração e serviços públicos

Programa
Programa Operacional 

Competitividade e 

Internacionalização

Financiamento UE
569.399,67 €

Custo Total do Projeto 

999.823,82 €

Comparticipação IPOLFG 

430.424,15 €

Período de Execução
Dez 2017 – Nov 2019

Informatização dos laboratórios Hemato-
Oncologia e UIPM - Implementação do Software 
Clinidata WEB nos Laboratórios Hemato-Oncologia 
(LHO) e Unidade de Investigação em Patologia 
Molecular (UIPM) para gestão integrada e segura. 
Migração dos dados do sistema existente no LHO e 
Clinidata XXI utilizado no laboratório de Patologia 
Clínica.

Gestão Integrada do Centro de Formação e Ensino 
e Elearning - Criação de um Portal interativo, 
instalação de uma plataforma de Elearning 
integrada e desenvolvimento de conteúdos e 
construção de um sistema completamente 
integrado de gestão da formação, abrangendo 
assim a comunicação online, a qualidade na 
formação, a gestão da formação em termos 
administrativos, pedagógicos, financeiros e da 
aprendizagem (Elearning). 

Identificação Eletrónica dos Profissionais (Single-
Sign-On) - Aumenta a rapidez e segurança na 
autenticação dos profissionais nos Sistemas de 
Informação.

Implementação de sistema de Videovigilância 
(CCTV-HD) - Implementação de um novo sistema de 
Videovigilância, sistema de circuito fechado de 
televisão IP e integrá-lo em diversas operações, 
sites, edifícios e parques de estacionamento 
existentes do IPO.
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