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Custo Total do Projeto 

999.823,82 €

O quê?

Onde?

Programa Operacional 

Competitividade e 

Internacionalização

Financiamento UE

Portugal

Programa

Período de Execução

569.399,67 €

Comparticipação IPOLFG 

430.424,15 €

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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Projeto Nº 35347

Onde?
Portugal

O quê?
SAMA 2020 - Promoção das TIC na 

administração e serviços públicos

Programa

Financiamento UE
569.399,67 €

Custo Total do Projeto 

999.823,82 €

Comparticipação IPOLFG 

430.424,15 €

Programa Operacional 

Competitividade e 

Internacionalização

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.

SAMA 2020
IPO Lisboa
Fevereiro 2020


	SAMA 2020_fevereiro 2020_Part9
	SAMA 2020_fevereiro 2020_Part10

