Programa Operacional Competitividade e Internacionalização

Identificação do projeto
Projeto nº: POCI-05-5762-FSE-000345
Designação: Ecossistema de Informação Oncológica
Apoiado no âmbito do sistema de incentivos: Apoio à modernização e capacitação da
administração pública (SAMA2020)
Prioridade de investimento: Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a fim de realizar
reformas, legislar melhor e governar bem
Objetivo: Melhorar a capacidade institucional das autoridades públicas e partes interessadas e
a eficiência da administração pública
Investimento Total em Euros: 999 920,00€
Apoio Financeiro da União Europeia em Euros: 569 454,44€
Apoio Financeiro Público Nacional: 430 465,56€
Localização: Lisboa

Síntese do projeto
O projeto em apreço assenta na ampliação e transformação dos atuais sistemas envolvidos nos
processos de suporte à doença oncológica, desde o rastreio até ao acompanhamento regular do
doente após alta hospitalar, passando pelo diagnóstico, pela referenciação entre cuidados,
realização de exames, entre outros.
Apesar de existir um conjunto de sistemas habilitados a responder a conjuntos específicos de
necessidades nas várias fases do processo da doença, estas apresentam limitações no que diz
respeito à harmonização da informação e, consequentemente, à sua capacidade de integração
intersistemas. Neste sentido, pretende-se ultrapassar essas limitações, criando um ecossistema
completo, em que a informação circula entre sistemas aplicacionais de forma transparente para
o utilizador
Desta forma, os objetivos da presente operação traduzem-se em:
•

•

•

Melhorar a eficácia e a eficiência no registo dos casos de doença oncológica por forma a
serem obtidos dados numa fase mais precoce da doença, evitando duplicação de registos
e a obtenção de dados estatísticos atempados;
Reforçar a proteção da confidencialidade, integridade e disponibilidade da informação
disponível no ECION através da implementação de medidas e mecanismos de Segurança e
Proteção de Dados;
Melhorar os mecanismos de análise e reporte da informação oncológica, promovendo a
transparência e permitindo dar uma resposta adequada e aprofundada às exigências dos
cidadãos e das entidades que intervêm no âmbito da saúde e da decisão política.
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De modo a operacionalizar este projeto perspetiva-se a realização de 4 atividades,
nomeadamente:
• Diagnóstico e Análise Técnica e Funcional do Ecossistema de Informação Oncológica;
• Simplificação e Integração de Processos no Contexto do Ecossistema de Informação
Oncológica;
• Desenvolvimento do módulo de Business Intelligence;
• Gestão da Mudança.

