
Projeto Nº 39689

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
1.198.335,00 €

Investimento Total
2.246.814,09 €

Comparticipação IPOLFG 

(elegível e não elegível)
1.048.479,09 €

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.
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