Projeto Nº 040135 CMD-Acessos@ULSM

Apoio no âmbito Programa Operacional Competitividade e Internacionalização
(POCI)

Objetivo Temático: Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade
Custo Total Elegível:
55 441,29€
Apoio Financeiro UE:
47 125,10€
Apoio Financeiro Público
Nacional:
8 316,09€

CMD-Acessos@ULSM – Pretende
mitigar alguns dos problemas que se
encontram relacionados com a gestão de
credenciais de acesso, dos utilizadores da
informação de instituições de saúde.
Assenta principalmente, nas questões
relacionadas com a autenticação dos
profissionais de saúde e dos utentes nos
sistemas de informação e no controlo de
acessos a recursos sensíveis, mantidos
em sistemas de informação com a
possibilidade de monitorização.

Síntese do projeto
Este projeto pretende promover a diminuição da partilha de credenciais de acesso, por parte dos
profissionais de saúde, reforçar a segurança dos sistemas de informação da ULSM e iniciar um
processo de conformidade com o novo RGPD no que toca à rastreabilidade, confidencialidade e
integridade dos dados, bem como proceder à implementação de tecnologias que se encontrem
alinhadas com a Resolução do Conselho de Ministros nº 41/2018.
Com a introdução do novo mecanismo de autenticação, prevê-se otimizar os seguintes
indicadores:
−
−

−
−

Taxa de disponibilidade dos sistemas de informação do ponto de vista do utilizador
decorrente da gestão da password correta;
Redução do número de pedidos ao Departamento de TI para resolução de problemas
de acesso aos sistemas de informação, nomeadamente para reposição de passwords
de colaboradores, o que se traduz numa redução do número de recursos desse
Departamento alocados a essa tarefa;
Mitigar o risco de um incidente de perda de dados decorrente de acesso indevido a
logins e passwords de colaboradores e utentes do Portal de Utente de Matosinhos;
Aumento da capacidade de rastreabilidade dos acessos às aplicações e sistemas
informáticos em funcionamento na ULSM.

