
 

 

 

 

 

Identificação do projeto 
Projeto nº:  POCI-05-5762-FSE-000346 

Designação: Desenvolvimento de um Modelo de Certificação de Apps da Saúde 

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:  636 000€ 

Apoio Financeiro da União Europeia em Euros: 362 202€ 

Apoio Financeiro Público Nacional: 273 798€  

Localização: Portugal  

Síntese do projeto 
No âmbito do projeto em apreço pretende-se desenvolver um Modelo de Certificação de Apps 

que permita ao Cidadão e ao profissional de saúde uma melhor experiência na utilização de 

serviços digitais da saúde, bem como um incremento da literacia do cidadão.  

Neste sentido, será possível elevar a qualidade das aplicações, através do estabelecimento de 

um selo de qualidade, com boas práticas de segurança e desenvolvimento, que promova a 

utilização dos serviços digitais por parte dos cidadãos e profissionais de saúde. 

Desta forma, os objetivos da presente operação traduzem-se em:  

• Melhorar a experiência do utilizador, no que respeita à interação com o SNS, através de 

apps certificadas;  

• Combater a desinformação associada a apps móveis da saúde que apresentam conteúdo 

pouco fidedigno e desatualizado, fomentando a qualidade destas e a confiança do 

utilizador.  

De modo a operacionalizar este projeto perspetiva-se a realização de 5 atividades, 

nomeadamente: 

• Desenvolvimento de um modelo de Certificação de Apps da Saúde; 

• Desenvolvimento de plataforma de Certificação de Apps da Saúde; 

• Criação de um dashboard de monitorização das iniciativas de certificação; 

• Divulgação da plataforma de Certificação de Apps da Saúde e dos Resultados obtidos; 

• Gestão integrada do projeto. 

Programa Operacional Competitividade e Internacionalização 


