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Q 03 Medidas Adoptadas e a Adoptar 

ID Eixo Ação Descrição das medidas Tipo de Impacto

Código
POCMS

onde tem
impacto

Unidade

Impacto Fin.
Acum. até final

2017
Impacto Previsto

2017
2018

2019
Trim.1 Trim.2 Trim.3 Trim.4

1 Eixo 1 - Reforma Hospitalar Ação I - Ajustamento de
camas de agudos

Caracterizar e especializar
internamento agudo médico

Resposta a
necessidades

melhoria de
acesso

2 Eixo 1 - Reforma Hospitalar Ação III - Sistemas de
informação

• Promoção de reengenharia de
processos do Hospital de Ovar,
casando duas vontades
ambicionadas pela tutela: SNS
sem papel (desmaterialização e
transformação digital) e foco no
utente e na melhoria da sua
experiência junto do SNS,
através do desenvolvimento do
projeto HOSP: Hospital de Ovar
sem Papel

qualidade e
segurança dos dados segurança

3 Eixo 1 - Reforma Hospitalar Ação II - Ajustamento de
recursos humanos

• Ajustar o quadro de pessoal,
com recurso a mobilidade total
e/ou parcial, às necessidades da
população

otimização de
recursos

capacidade de
resposta

4 Eixo 1 - Reforma Hospitalar Ação IV - Qualidade Garantir a implementação das
medidas do Plano da CQSDoente

melhoria da qualidade
e segurança

qualidade de
serviço

5

Eixo 2 - ADEQUAÇÃO DA
OFERTA DE CUIDADOS DE
SAÚDE ÀS NECESSIDADES
DA POPULAÇÃO

Ação I - Potenciar resposta
cirurgica na área do
ambulatório

Concretizar obra do Bloco
Operatório

adequação de
estrutura;
rentabilização de
tempos cirúrgicos;
garantia da qualidade
e segurança dos
circuitos (utentes,
prof issionais e
materiais)

produção e
qualidade de

resposta

6

Eixo 2 - ADEQUAÇÃO DA
OFERTA DE CUIDADOS DE
SAÚDE ÀS NECESSIDADES
DA POPULAÇÃO

Ação II - Consolidar resposta
de cirurgia convencional - linha
ortopédica proteses

Concretizar obra do Bloco
Operatório

Adequação da
estrutura;
rentabilização de
tempos cirurgicos;
garantia da qualidade
e segurança dos
circuitos (utentes,
prof issionais e
materiais)

produção e
qualidade da

resposta

7

Eixo 2 - ADEQUAÇÃO DA
OFERTA DE CUIDADOS DE
SAÚDE ÀS NECESSIDADES
DA POPULAÇÃO

Ação III - Implementação de
consultas multidisciplinares na
área de integração de
cuidados (diabetes, dor e
doença crónica)

Reunir meios e caracterizar
resposta especializada para cada
uma das áreas

Adequação dos
planos de tratamento;
aumento de ef icácia;
redução de
redundâncias e
melhoria da adesão

qualidade de
resposta e
ganhos em

saúde

8 Eixo 3 - CLINICAL
GOVERNANCE

Ação I - Dar continuidade à
promoção e desenvolvimento
da cultura de segurança da
organização, do doente e do
prof issional

Ações de mobilização,
envolvimento e participação das
equipas e grupos de trabalho

participação, maior
envolvimento e
responsabilidade

qualidade e
segurança

9 Eixo 3 - CLINICAL
GOVERNANCE

Ação II - Dar Continuidade ao
Projeto HOSP(Hosptial Ovar
Sem Papel) (iniciado em
10.2017)

Sistema de gestão ef icientes;
Ef iciência documental em prol
dos utentes;Processos
eletrónicos e processos de
cidadania

qualidade,
conf idencialidade;
desmaterialização de
processos

10 Eixo 3 - CLINICAL
GOVERNANCE

Ação III - Implementação de
um sistema de avaliação e
monitorização com base nas
ferramentas de Business
Intelligence e open source

construção de um DW (data
warehouse), Serviços de "Data
Quality"

monitorização de
todos os serviços e a
sua avaliação de
performance dos
mesmos.

obtenção e
tratamento de
dados através
de um sistema

de avaliação que
contribuirá para a
obtenção de um

conjunto de
novos KPI’s de

performance
para Hospital

11 Eixo 3 - CLINICAL
GOVERNANCE

Ação IV - Desmaterialização
de processos através da
certif icação de qualidade
EMRAM da HIMSS

implementar um processo de
desmaterialização certif icado,
potenciando a adoção futura em
todo o Hospital de um novo
paradigma de gestão processual.

maior controlo e
melhor gestão; à
desmaterialização
documental; à
simplif icação das
rotinas operacionais;
à diminuição de
falhas; à
monitorização e
redução dos custos;
à obtenção de
indicadores e KPI’s
de serviço; à
melhoria na qualidade
do serviço prestado
aos utentes do SNS;
à melhoria da
infraestrutura
tecnológica do HFZ;
ao incremento da
produtividade; ao
incremento da
satisfação dos
prof issionais de
saúde; ao aumento
da satisfação do
utente, o que
contribuirá
efetivamente para o
aumento da
ef iciência, qualidade
do serviço de
atendimento/cuidados
de saúde e
organização interna
do próprio Hospital

qualidade e
conf idencialidade

12 Eixo 3 - CLINICAL
GOVERNANCE

Ação V - Dar continuidade a
processos de dif inição de
indicadores, sua monitorização
e implementação de auditorias
às NOC`s

Ações de mobilização, formação
e implementação de equipas de
auditores

garantir a qualidade e
segurança da
prestação

qualidade dos
cuidados

13 Eixo 3 - CLINICAL
Ação VI - Consolidar a
estratégia organizacional tendo Ações de mobilização; formação

envolvimento dos
prof issionais; desempenho e



13 GOVERNANCE em conta os eixos prioritários
do PNS 2020

e reuniões setoriais alargadas qualidade e
segurança

ef iciência

14
Eixo 4 - METODOLOGIA DE
CONTRATUALIZAÇÃO
INTERNA

Ação I - Consolidar SIADAP
(todas as carreiras)

Desenvolver reuniões de
contratualização,
acompanhamento de metas e
objetivos

melhoria do
desempenho ef iciencia

15
Eixo 4 - METODOLOGIA DE
CONTRATUALIZAÇÃO
INTERNA

Ação II - Dinamizar a área da
Consulta Externa

Providenciar um atendimento
personalizado num espaço f ísico
acolhedor, confortável e
humanizado, promovendo a
acessibilidade ao serviço e,
sempre que possível, o aumento
da diversidade de resposta
especializada

melhoria da qualidade
de serviços
prestados; satisfação
do Utente

qualidade de
serviço

16
Eixo 4 - METODOLOGIA DE
CONTRATUALIZAÇÃO
INTERNA

Ação III - Incremento da
resposta de MCDT́ s

Implementar ações que levem ao
aumento da atividade produtiva
do Laboratório, Fisioterapia e
Imagiologia

produtividade qualidade de
serviço

17
Eixo 4 - METODOLOGIA DE
CONTRATUALIZAÇÃO
INTERNA

Ação IV - Desenvolvimento de
Unidade Promotora na área da
MFR

Dinamizar reuniões no sentido do
desenvolvimento de Unidade
promotora de autonomia na área
da MFR

Diversidade de
serviços; Qualidade;
Resposta às
necessidades da
população

qualidade de
serviço

18
Eixo 5 -
SUSTENTABILIDADE
ECONÓMICO-FINANCEIRA

Ação I - Articular e assegurar
junto da ARSC e ACSS
financiamento adequado à
contratualização e
especif icidade da organização

Promoção de reuniões
interinstitucionais, disponibilizar
fundamentação das
necessidades

sustentabilidade
economicof inanceira Proveiro

19
Eixo 5 -
SUSTENTABILIDADE
ECONÓMICO-FINANCEIRA

Ação II - Monitorizar e cumprir
o planeamento da execução
orçamental mensal

Realizar o acompanhamento
mensal

Cumprimento legal e
sustentabilidade
economicof inanceira

Custos

20
Eixo 5 -
SUSTENTABILIDADE
ECONÓMICO-FINANCEIRA

Ação III - Assegurar reuniões
de avaliação e aferição de
custos

Realizar reuniões de
acompanhamento

Melhoria do
desempenho e
redução de custos

ef iciencia

21
Eixo 5 -
SUSTENTABILIDADE
ECONÓMICO-FINANCEIRA

Ação IV - Realização de
auditorias internas regulares

Nomear equipas de auditores;
promover a realização de
auditorias

melhoria continua Qualidade

22
Eixo 5 -
SUSTENTABILIDADE
ECONÓMICO-FINANCEIRA

Ação V - Avaliação e
atualização do desenho de
processos

Promover discussão e procura
de novas formas de fazer melhoria continua qualidade

23
Eixo 7 - PROMOVER A
PARTICIPAÇÃO ATIVA DO
CIDADÃO

Ação I - Dinamizar o papel do
Provedor do Cidadão

DInamizar a atividade,
continuidade das visitas do Sr.
Provedor aos doentes

garantir o elo de
independência entre o
cidadão e a
instituição

saf isfação do
cidadão

24
Eixo 7 - PROMOVER A
PARTICIPAÇÃO ATIVA DO
CIDADÃO

Ação II - Dimanizar o projeto
CIDADÃO.HOSP

• Estruturação da capacidade de
representação do cidadão
(provedor do doente/ cidadão),
projeto CIDADÃO.HOSP,
(colaboração na gestão do seu
processo enquanto utente do
hospital), entre outros).

inclusão do utente;
desmaterialização da
receita; potenciar o
cidadão na gestão do
seu processo

satisfação
utente

25
Eixo 8 - ARTICULAÇÃO COM
AS REDES DE CSP E
RNCCI

Ação I - Manutenção da linha
de produção complementar da
RNCCI na tipologia
Convalescença

Promover a realização de
reuniões conjuntas entre as
equipas de gestão de doentes;

garantir a
continuidade de
cuidados, ganhos em
saúde, redução de
redundâncias,
qualidade

qualidade

26
Eixo 8 - ARTICULAÇÃO COM
AS REDES DE CSP E
RNCCI

Ação II - • Projetar novas
soluções de gestão de
prestação integrada em saúde,
potenciando recursos
existentes em áreas de
interesse hospitalar e
comunitário, nomeadamente
através da criação de equipas
mistas multidisciplinares

dinamizar reuniões
interinstitucionais

melhoria da gestão
do processo/saúde
dos utentes

qualidade da
prestação

27
Eixo 8 - ARTICULAÇÃO COM
AS REDES DE CSP E
RNCCI

Ação III - Cultivo de relações
institucionais fortes com
organismos locais, regionais e
nacionais

Estabelecer contacto
interinstitucionais para
dinamização conjunta de
atividades, partilha de
experiências; formações, etc

Melhoria da qualidade qualidade

28
Eixo 8 - ARTICULAÇÃO COM
AS REDES DE CSP E
RNCCI

Ação IV - • Elaboração de
protocolos de cooperação
entre as Instituições
Hospitalares em linha com a
reforma hospitalar em
definição

Estabelecer protocolos/parcerias
interinstituições para melhoria
dos processos de cuidados
assistenciais

qualidade e
rentabilidade
assistencial

qualidade

29 Eixo 1 - Reforma Hospitalar Ação V - Modelo de
governação

reuniões de participação na
def inição da estratégia e
indicadores de produção;
reuniões de monitorização e
avaliação de resultados;
avaliação da satisfação dos
prof issionais e dos utentes

melhoria do
desempenho, gestão
colaborativa e
participativa

ganhos de
ef iciência

30 Eixo 6 - ESTRUTURA E
AMBIENTE

Ação I - Implementação de
ações no âmbito da proteção
ambiental e das de auto-
sustentação, no âmbito da
ef iciência energética e da
diminuição de resíduos

Desenvolver ações de
sensibilização/formação aos
prof issionais

redução do impacto
ambiental; melhoria
da ef iciência
energética

qualidade

31 Eixo 6 - ESTRUTURA E
AMBIENTE

Ação II - Dotação da
climatização no internamento

dotação de ar condicionado no
serviço de medicina

melhoria da qualidade
e ambiente no
internamento

satisfação do
utente


