
Projeto Nº 22192

Projeto NOVORON – Registo Oncológico Nacional

Em curso Executado Por iniciar

Portugal

O quê?
SAMA 2020 - Promoção das TIC na 

administração e serviços públicos

Programa

Onde?

Programa Operacional 

Competitividade e 

Internacionalização

Financiamento UE
324.580,16 € 

Período de Execução

Custo Total do Projeto 

569.938,82€

Comparticipação IPOLFG 

196.981,55€ 

Fev 2017 – Jul 2018

Comparticipação SPMS  

48.377,11€  

Cofinanciado por

Fundos Europeus
Estruturais e de Investimento

UNIÃO EUROPEIA

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.

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.

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.

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.

Síntese do Projeto:

Cofinanciado por

SAMA 2020
IPO Lisboa
Fevereiro 2020



Em curso Executado Por iniciar

O quê?

Onde?
Portugal

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.
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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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