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Identificação do projeto 
Projeto nº:  POCI-02-0550-FEDER-007662 

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

pública (SAMA2020) 

Designação: BOLETIM DE VACINAS ELETRONICO.: Desmaterialização do Boletim Individual de Saúde, 

Registo de Vacinação PNV e fornecimento de serviço à Plataforma de Interoperabilidade da Administração 

Pública (iAP) 

Investimento Total em Euros:   291.708,90 € 

Apoio Financeiro da União Europeia em Euros:  166.128,22 € 

Apoio Financeiro Público Nacional:   125.580,68 €  

Calendarização: 27 meses com início 2015/10/01 e fim 31/12/207  

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

aprendizagem em linha, a info inclusão, a cultura em linha e a saúde em linha 

Localização: Porto 

Síntese do projeto 
Objetivo: Reduzir os custos de contexto através do reforço da disponibilidade e fomento da utilização de 

serviços em rede da Administração Pública e melhorar a sua eficiência; 

A operação adere aos objetivos específicos da Operação Temática 2 e respetivos subprojectos a que se 

candidata, nomeadamente Simplificação Administrativa e Prestação Digital de Serviços Públicos (A) no 

âmbito da qual foram previstas ações de digitalização, desmaterialização e prestação digital de serviços 

públicos de forma integrada e totalmente desmaterializada, com vista ao cumprimento do princípio only-

once, designadamente tendo como premissa a integração da informação e dos serviços privilegiando a 

utilização da iAP. Assim, a desmaterialização do boletim de vacinas foi concretizada pela criação de um 

registo central de vacinação na infraestrutura da Plataforma de Dados de Saúde. 

A operação concorreu ainda para o subprojecto Consumo e fornecimento de serviços na iAP (B) operando 

a integração de sistemas de informação com vista ao fornecimento de serviços na iAP, mais 

concretamente a informação sobre o estado de atualização vacinal do Cidadão aos consumidores - 

Informação sobre o estado de atualização vacinal do Cidadão (20.000); Serviços escolares de Escolas e 

Universidades (1.300.000,00). 
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Dados de Execução 
Execução Financeira: Ao nível da execução financeira o investimento executado assume montante de 

181.035,69€, com recurso a aquisição de serviços e alocação de horas de pessoal interno afeto à 

operação.  

 

Tendo em conta o nível de execução apresentada destaca-se a necessidade sentida na apresentação da 

reprogramação financeira, através da qual foi solicitado redução do montante de investimento elegível 

inicialmente aprovado no montante de 291.708,98€ para 181.035,69€, facto através do qual a operação 

apresenta uma taxa de execução financeira de 100%. 
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Execução Física: No concerne à execução física, a operação compreende e execução de cinco atividades, 

conforme orçamento descrito ponto anterior, através das quais foram alcançados indicadores de 

resultados, infra apresentados, materializados na disponibilização do Boletim Vacinas Eletrónico, junto do 

utente e profissionais de saúde, sendo parte integrante do sistema RSE – Registo de Saúde Eletrónico, 

desmaterializado com recurso serviço à Plataforma de Interoperabilidade da Administração Pública (iAP).
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