
 

 

 

 

Projeto Nº 000186  +PROXIMIDADE@ULSM  

 

Apoio no âmbito Programa Operacional Competitividad e e Internacionalização 
(POCI) 

 

Objetivo Temático: Melhorar a capacidade institucional das autoridades  públicas 
e partes interessadas e a eficiência da administraç ão pública 

 

 

  

Custo Total Elegível:  

603.045,78€ 

 Apoio Financeiro UE:  

512.588,91€ 

Apoio Financeiro Público 

Nacional:  

90.456,87€ 

 

 

+PROXIMIDADE@ULSM – Pretende 
promover a evolução dos sistemas e 
tecnologias de informação nucleares da 
ULSM; Melhorar os cuidados de 
proximidade ao utente de modo a 
potenciar as medidas de monitorização e 
introduzir eficiência na prestação de 
cuidados a utentes crónicos; Promover a 
criação novos mecanismos de segurança 
ao nível dos processos de acesso de 
profissionais de saúde à rede de dados da 
ULSM e ao nível da segurança da 
informação. 

 

 

€512.588,91 

€90.456,87 

Fundo FSE

ULSM



 

 

 

 

Síntese do projeto 

Este projeto pretende dar resposta às oportunidades de melhoria identificadas em alguns dos 
processos críticos e prioritários para a instituição, que permitam a implementação de medidas 
no âmbito do programa SIMPLEX+. Face à conjuntura atualmente apresentada, torna-se 
imperativo dar resposta à necessidade de melhorar a acessibilidade e acautelar os cuidados de 
proximidade. 

O projeto +PROXIMIDADE@ULSM, em copromoção com a SPMS , tem com principais linhas 
de orientação: 

a) Promover a evolução dos sistemas de informação nucleares da ULSM como forma de 
assegurar a evolução da atual arquitetura de informação hospitalar e deste modo 
assegura a sustentabilidade tecnológica da transformação digital em curso, o 
alinhamento com as medidas de racionalização das TIC, a melhoria dos serviços de 
atendimento ao utente, a melhoria da qualidade da informação disponibilizada via Portal 
do Utente e aos profissionais de saúde via PDS; 

b) Monitorizar os cuidados de proximidade ao utente de modo a potenciar as medidas de 
monitorização e introduzir eficiência na prestação de cuidados de saúde aos utentes 
crónicos da área de influência de tratamento atempado das agudizações através da 
antecipação de cuidados; 

c) Promover a criação de novos mecanismos de segurança ao nível dos processos de 
acesso de profissionais de saúde à rede de dados da ULSM e ao nível da segurança 
informação processada, contribuindo deste modo para melhorar a proteção contra 
ataques cibernéticos e para a convergência dos requisitos de conformidade com o RGPD 
da UE e a Diretiva NIS relativa a medidas destinadas a garantir um elevado nível comum 
de segurança das redes e dos sistemas em toda a UE. 


