
 

 

 

SISTEMA DE APOIO À TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA – SATDAP 

 
N.º Projeto: 044036 

Designação do projeto: Construção de Portal de Referenciação Clinico-
Social e Requalificação Tecnológica em Produção e Proteção de Informação 
 

Custo total elegível: 758.456,00€ 

Apoio Financeiro da União Europeia: 644.687,60€ (85%) 

Apoio Financeiro Público Nacional/Regional: 113.768,40€ (15%) 

Localização do projeto: Região Centro (NUTS II) 

 

Síntese do Projeto:  

 
O projeto a desenvolver pressupõe a implementação de dois grandes eixos 
de intervenção: Plataforma Colaborativa e Infraestrutura Tecnológica.  
 
O principal objetivo da operação é o de promover a transformação digital do 
HDFF, visando a redução dos custos de contexto e a qualificação da prestação 
do serviço público, induzindo uma melhoria no seu desempenho 
organizacional e na sua capacidade de resposta às necessidades dos 
cidadãos, promovendo, em particular, alterações ao nível do relacionamento 
com os doentes e outras entidades e soluções de atualização/requalificação 
tecnológica. 
 

 Plataforma Colaborativa  
 
Este projeto inovador no contexto nacional assenta num sistema de 
informação universal, envolvendo o HDFF e entidades sociais que operam na 
área de influência do hospital, as quais podem ser preponderantes no sucesso 
do acompanhamento pré e pós clínico, ultrapassando a mera assistência 
medico-hospitalar. Pretende-se consolidar a universalidade do acesso a 
cuidados integrais e organizados, pois o cidadão é único e deve ter a 



 

 

 

possibilidade de beneficiar dos serviços do Estado de forma holística e 
profícua. 
 

 Investimentos na Infraestrutura Tecnológica 
 
A nível tecnológico, de forma a assegurar a operacionalidade das soluções 
preconizadas, será necessário a implementação de várias soluções 
tecnológicas.  
 
Atividades do projeto: 
 

 A1 Plataforma colaborativa de acompanhamento clínico-social; 
 A2 Requalificação tecnológica para S3 do SONHO; 
 A3 Implementação de uma solução de VDI’s; 
 A4 Aquisição e instalação de um sistema de proteção de perímetro; 
 A5 Fecho do circuito do medicamento; 
 A6 Adaptação de sistemas existentes ao modelo de autenticação 

gov.pt; 
 A7 Divulgação interna; 
 A8 Divulgação externa 
 A9 Gestão do Projeto. 

 


