
 

 

 
 

Identificação do projeto 
Projeto nº:  POCI-02-0550-FEDER-043965 

Designação: Boletim do Medicamento no Registo de Saúde Eletrónico 

Apoiado no âmbito do sistema de incentivos: Apoio à modernização e capacitação da 

administração pública (SAMA2020) 

Prioridade de investimento: O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a 

aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em linha 

Objetivo: Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da comunicação, bem como a sua 

utilização e qualidade 

Investimento Total em Euros:  569 650,00€ € 

Apoio Financeiro da União Europeia em Euros: 324 415,68 € 

Apoio Financeiro Público Nacional: 245 234,32 €  

Localização: Portugal 

Síntese do projeto 
No âmbito da operação em preço pretende-se disponibilizar ao utente acesso ao seu Boletim de 

Medicamentos, sendo este composto pelas diferentes fases do dia, isto é, jejum, pequeno-

almoço, almoço, lanche, jantar, entre outras. Deste modo, demonstrar-se-á ao utente, de uma 

forma mais ágil e cómoda, os medicamentos que lhe foram receitados, bem como a respetiva 

posologia, de acordo com a informação que foi registada pelo Profissional de Saúde.  

Assim, este projeto traduz uma alteração significativa no setor da saúde, ao nível dos serviços 

de prescrição, e nos seus processos, transformando o fluxo de informação entre os agentes 

(hospitais, clínicas, farmácias, utentes, entre outros), passando de um fluxo de informação não 

integrado, para uma solução estruturada e integrada, garantindo um maior controlo da 

informação, com benefícios para o utente e para o Serviço Nacional de Saúde. Para além disto, 

a solução em apreço pretende minimizar os erros de medicação, que são uma das principais 

causas de eventos adversos, na medida em que o utente poderá consultar de uma forma fácil a 

informação em causa na Área do Cidadão e App MySNS Carteira.  

De modo a operacionalizar este projeto perspetiva-se a realização de 10 atividades, 

nomeadamente: 

• Diagnóstico e análise dos requisitos funcionais e técnicos; 

• Desenvolvimento, testes e configuração da solução de registo central, 

interoperabilidade e sistema de prescrição; 

• Desenvolvimento, testes e configuração do sistema referente à Área do Cidadão; 

• Desenvolvimento, testes e configuração do sistema referente à MySNS Carteira; 
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• Desenvolvimento, testes e configuração dos serviços destinados à Área do Profissional; 

• Infraestrutura de Suporte a Estas Soluções; 

• Implementação e rollout das soluções; 

• Gestão da mudança e formação; 

• Gestão de projeto e acompanhamento da implementação; 

• Divulgação e sensibilização das entidades e stackeholders. 
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