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Q 03 Medidas Adoptadas e a Adoptar 

ID Eixo Ação Descrição das medidas
Tipo de
Impacto

Código
SNC-AP

onde tem
impacto

Unidade

Impacto Fin.
Acum. até final

2018
Impacto Previsto

2018
2019

2020 2021
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

Melhoria da
ef icácia da
resposta às
necessidades de
internamento
agudo.

nº de
internamentos

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

Regularização das situações de
pessoal com vínculo precário
(PREVPAP);

Redução dos
recursos
f inanceiros
alocados a RH
em regime de
trabalho
temporário e
prestação de
serviços (%);

Euros

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

adequação de
recursos ás
necessidades

capacidade
de resposta

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

Desenvolvimento de um
processo tendente à certif icação
EMRAM da HIMSS que permitirá
reajustar um conjunto de
processos por forma a
benef iciar o utente para, assim,
incrementar o seu índice de
satisfação, ao mesmo tempo
que se garante uma melhoria
signif icativa na ef iciência dos
processos internos, quer no
âmbito da ação médica, quer no
âmbito da componente
administrativa.

Melhoria da
qualidade e
segurança dos
sistemas de
informação e
dados

Segurança

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

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

Melhoria da
qualidade e
segurança dos
sistemas de
informação e
dados

Segurança

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

Reformulação do conteúdo do
site institucional e reforço da
presença nas redes sociais

Maior e melhor
acesso à
informação

Acesso

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

Reformulação da intranet do
HFZ-Ovar

Melhorar o acesso
à informação aos
prof issionais

acesso à
informação

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

melhoria da
qualidade e
segurança do
doente

qualidade

9 Eixo 1 - Reforma Hospitalar Ação IV - Qualidade

Nomeação de auditores para
implementação das auditorias
propostas no Plano de Ação da
CQSD

melhoria da
qualidade e
segurança do
serviço

qualidade
assistencial

10 Eixo 1 - Reforma Hospitalar Ação IV - Qualidade

Aplicação de medidas de
melhoria em conformidade com
as recomendações resultantes
das auditorias realizadas e a
realizar.

qualidade e
segurança do
doente

qualidade e
segurança

11 Eixo 1 - Reforma Hospitalar Ação IV - Qualidade

Reuniões mensais de chef ias e
administração para
acompanhamento e
monitorização da atividade
assistencial

Melhoria do
desempenho,
gestão
colaborativa e
participativa.

ganhos de
ef iciência

12 Eixo 1 - Reforma Hospitalar Ação IV - Qualidade
Implementar inquéritos de
avaliação da satisfação dos
prof issionais e dos utentes.

melhoria do
desempenho,
gestão
colaborativa e
participativa.

ganhos de
ef iciência

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

Contratação de prof issionais,
em prestação de serviço:
médicos, enfermeiros; AO;
TSDT , entre outros.

Aumento da
produção global Euros

14

Eixo 2 - Adequação da
oferta de cuidados de saúde
às necessidades das
populações

Ação III - Hospitalização
Domiciliária

Desenvolvimento do projeto e
plano de ação.

Aumento da
capacidade de
internamento.

% de camas
disponíveis

para
internamento.

15

Eixo 2 - Adequação da
oferta de cuidados de saúde
às necessidades das
populações

Ação IV - Cuidados
Paliativos

Implementação de Equipa Intra-
Hospitalar de Cuidados
Paliativos

Adequação dos
planos de
tratamento às
necessidades dos
doentes com
patologia
avançada/terminal
que se encontrem
em f im de vida.

Qualidade de
resposta e
ganhos em

saúde

16

Eixo 2 - Adequação da
oferta de cuidados de saúde
às necessidades das
populações

Ação V - Colaborar na
resolução das listas de
espera dos hospitais do SNS

Realizar cirurgias adicionais nos
termos da Portada n° 207/2017
de 11 de julho.

Diminuição das
listas de espera
do SNS

Nº de
cirurgias

realizadas

17

Eixo 2 - Adequação da
oferta de cuidados de saúde
às necessidades das
populações

Ação VI - Primeiras consultas
via CTH

Incrementar o acesso às
primeiras consultas via CTH

Aumentar 10% o
número de
primeiras
consultas
realizadas via
CTH

Número de
consultas

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

Promoção de protocolos de
colaboração e/ou af iliação com
outras instituições de saúde.

Aumento da
produção global. Euros

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

Requalif icação do parque
informático e reforço da

Melhoria da
qualidade de segurança



informação capacidade de storage informação

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

Incremento de ações no âmbito
do RGPD

Maior segurança
da informação Segurança

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

Realização de reuniões de
equipa mensais, entre o CD e as
chef ias para acompanhamento e
monitorização da atividade
assistencial

Melhoria do
desempenho,
gestão
colaborativa e
participativa e
otimização de
recursos

Ganhos de
ef iciência

22

Eixo 2 - Adequação da
oferta de cuidados de saúde
às necessidades das
populações

Ação I - Melhorar a resposta
cirurgica na área da cirúrgia
convencional e de
ambulatório

Execução da obra de
reabilitação/ampliação do Bloco
Operatório

Melhoria das
condições de
segurança e
qualidade
(circuitos de
limpos e de sujos)

Melhoria da
qualidade e
segurança

23

Eixo 2 - Adequação da
oferta de cuidados de saúde
às necessidades das
populações

Ação II - Implementação das
consultas externas de:
Cuidados Paliativos; Geriatria
e Doenças Autoimunes
Sistémicas

Alargamento da resposta ao
nível da consulta externa,
ajustada aos recursos e
respetivas competências
disponíveis

Melhoria da
resposta às
Necessidades da
população

Melhoria da
qualidade e
segurança

24 Eixo 3 - Clinical Governance

Ação I - Dar continuidade à
promoção e desenvolvimento
da cultura de segurança da
organização, do doente e dos
prof issionais e
colaboradores.

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

Maior
envolvimento dos
prof issionais e
aumento da
cultura de
responsabilidade e
segurança.

incremento na
qualidade e
segurança

25 Eixo 3 - Clinical Governance
Ação II - Implementação do
Plano de Ação da Comissão
Antitabágica

Desenvolver campanha de
informação e de educação para
a saúde para os prof issionais
relativamente aos malefícios
decorrentes do consumo de
tabaco.

Promoção da
saúde dos
colaboradores e
da melhoria do
ambiente
hospitalar

Qualidade e
segurança

dos
prof issionais

e utentes

26 Eixo 3 - Clinical Governance
Ação II - Implementação do
Plano de Ação da Comissão
Antitabágica

implementação no 1º semestre
da consulta de desabituação
tabágica para os prof issionais.

Promoção da
saúde dos
colaboradores e
da melhoria do
ambiente
hospitalar.

Qualidade e
segurança

dos
prof issionais

27 Eixo 3 - Clinical Governance
Ação II - Implementação do
Plano de Ação da Comissão
Antitabágica

Criação no 1º semestre de um
espaço para fumadores.

Promoção da
saúde dos
colaboradores e
da melhoria do
ambiente
hospitalar

Qualidade e
segurança

dos
prof issionais

e utentes.

28 Eixo 3 - Clinical Governance
Ação II - Implementação do
Plano de Ação da Comissão
Antitabágica

Proceder no 1º semestre à
medição periódica das condições
de salubridade no RX,
Laboratório e BO

Promoção da
saúde dos
colaboradores e
da melhoria do
ambiente
hospitalar.

Qualidade e
segurança

dos
prof issionais

e utentes.

29 Eixo 3 - Clinical Governance

Ação III - Dar continuidade à
ação da Equipa de Vigilância
e prevenção de Infeção de
Legionella

Elaborar o Regulamento

Redução dos
riscos na atuação
por infeção por
Legionlla.

Redução do
risco

30 Eixo 3 - Clinical Governance
Ação IV - Acesso a
informação de suporte à
decisão

Criação de datawarehouse

Melhoria da
informação
disponível de
suporte à decisão
e melhoria da
ef iciência.

Ganhos de
ef iciência na

gestão

31 Eixo 3 - Clinical Governance
Ação IV - Acesso a
informação de suporte à
decisão

Implementação de um sistema
de avaliação e monitorização
com base em ferramentas de
Business

Melhoria da
informação
disponível de
suporte à decisão
e melhoria da
ef iciência.

Ganhos de
ef iciência na

gestão

32 Eixo 3 - Clinical Governance
Ação IV - Acesso a
informação de suporte à
decisão

Implementação de um sistema
de avaliação e monitorização
com base em ferramentas de
Business

Melhoria da
informação
disponível de
suporte à decisão
e melhoria da
ef iciência.

Ganhos de
ef iciência na

gestão

33 Eixo 3 - Clinical Governance
Ação IV - Acesso a
informação de suporte à
decisão

Incremento da solução
informática de gestão
documental

Melhoria da
informação
disponível de
suporte à decisão
e melhoria da
ef iciência.

Ganhos de
ef iciência na

gestão

34 Eixo 3 - Clinical Governance Ação V - Auditoria Interna Contratação de auditor interno

Melhoria do
desempenho
individual e
coletivo

Ganhos de
ef iciência

35 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
individual e
coletivo

Ganhos de
ef iciência

36 Eixo 4 - Metodologia de
Contratualização interna

Ação II - Reforçar os
mecanismos de
contratualização interna,
correlacionando
produtividade, qualidade e
objetivos, reforçando a
autonomia e responsabilidade
dos prof issionais e das
equipas

Negociar com as equipas as
metas da produção a realizar e a
constar do contrato-programa

Aumento da
produção e
rentabilização de
recursos

Ganhos de
ef icácia

37 Eixo 4 - Metodologia de
Contratualização interna

Ação II - Reforçar os
mecanismos de
contratualização interna,
correlacionando
produtividade, qualidade e
objetivos, reforçando a
autonomia e responsabilidade
dos prof issionais e das
equipas

Alinhar a produção médica/ETC
com os objetivos do contrato-
programa

Aumento da
produção e
rentabilização de
recursos

Ganhos de
ef icácia

38 Eixo 4 - Metodologia de
Contratualização interna

Ação II - Reforçar os
mecanismos de
contratualização interna,
correlacionando
produtividade, qualidade e
objetivos, reforçando a
autonomia e responsabilidade
dos prof issionais e das
equipas

Divulgar aos prof issionais a
monitorização mensal referente
ao desempenho assistencial

Aumento da
produção e
rentabilização de
recursos

Ganhos de
ef icácia

39 Eixo 4 - Metodologia de
Contratualização interna

Ação II - Reforçar os
mecanismos de
contratualização interna,
correlacionando
produtividade, qualidade e
objetivos, reforçando a
autonomia e responsabilidade
dos prof issionais e das
equipas

Realizar auditorias clínicas numa
ótica de melhoria continua

Aumento da
produção e
rentabilização de
recursos

Ganhos de
ef icácia



40 Eixo 4 - Metodologia de
Contratualização interna

Ação III - Incremento da
resposta de MCDT́ s

Utilização do GPRSNS para
aumento da produção em
Laboratório, Fisioterapia e
Imagiologia

Aumento de
produtividade

Ganhos de
produtividade

41 Eixo 4 - Metodologia de
Contratualização interna

Ação III - Incremento da
resposta de MCDT́ s

Utilização do GPRSNS para
aumento da produção em
Laboratório, Fisioterapia e
Imagiologia

Aumento de
produtividade

Ganhos de
produtividade

42

Eixo 5 - Promover a
articulação com as redes de
cuidados de saúde primários
e RNCCI

Ação I - Promover a
articulação com os ACES
que referenciam para o HFZ-
Ovar

No período da contingência da
gripe:Implementação do projeto
via verde pneumonia do adulto
adquirida na comunidade através
da disponibilização do apoio de
radiologia, análises clínicas e
medicina interna do HFZ-Ovar
às USF`s do concelho de ovar

Melhoria da
resposta às
necessidades da
população

Redução do
nº de casos
de urgência

43

Eixo 5 - Promover a
articulação com as redes de
cuidados de saúde primários
e RNCCI

Ação I - Promover a
articulação com os ACES
que referenciam para o HFZ-
Ovar

No período da contingência da
gripe:Criação do projeto via
verde pneumonia da criança
adquirida na comunidade através
da disponibilização do apoio de
radiologia, análises clínicas e
pediatria do HFZ-Ovar às USF`s
do concelho de ovar

Melhoria da
resposta às
necessidades da
população

Redução do
nº de casos
de urgência

44

Eixo 5 - Promover a
articulação com as redes de
cuidados de saúde primários
e RNCCI

Ação I - Promover a
articulação com os ACES
que referenciam para o HFZ-
Ovar

Implementação da Telesaúde
nas áreas da medicina interna;
cardiologia; pediatria e cirurgia
geral.

Melhoria da
resposta às
necessidades da
população

maior
satisfação na

resposta

45

Eixo 5 - Promover a
articulação com as redes de
cuidados de saúde primários
e RNCCI

Ação I - Promover a
articulação com os ACES
que referenciam para o HFZ-
Ovar

Criação de protocolos de
articulação entre o Hospital e as
USF´s do concelho de ovar

Melhoria da
resposta às
necessidades da
população

Qualidade de
serviço

46

Eixo 5 - Promover a
articulação com as redes de
cuidados de saúde primários
e RNCCI

Ação II - 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 de
serviço

47

Eixo 5 - Promover a
articulação com as redes de
cuidados de saúde primários
e RNCCI

Ação II - 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 de
serviço

48

Eixo 5 - Promover a
articulação com as redes de
cuidados de saúde primários
e RNCCI

Ação III - Projeto Inovar XXI

Participar ativamente em
soluções de gestão de prestação
integrada em saúde, potenciando
recursos existentes em áreas de
interesse hospitalar, CSP e
comunitário, nomeadamente,
através da dinamização de
equipas mistas
multidisciplinares.

Melhoria da
articulação entre
CH e CSP

Qualidade de
serviço

49 Eixo 6 - Sustentabilidade
Económico-Financeira

Ação I - Assegurar reuniões
de avaliação e aferição de
custos

Realizar reuniões de
acompanhamento mensais

Melhoria do
desempenho e
redução de custos

Eficiência

50 Eixo 6 - Sustentabilidade
Económico-Financeira Ação II - Economia de escala Promover adesão a processos

de agregação
Redução de
custos Euros

51 Eixo 6 - Sustentabilidade
Económico-Financeira

Ação III - Prestadores de
serviço

Maior controlo da atividade dos
prestadores de serviço

Redução de
custos Euros

52 Eixo 6 - Sustentabilidade
Económico-Financeira

Ação IV - Combate ao
desperdício

Implementação de estratégias
de maior controlo dos
consumíveis (administrativos e
médicos)

Redução de
custos Euros

53
Eixo 7 -
SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL

Ação I - Proteção ambiental e
de auto-sustentação, no
âmbito da ef iciência
energética e da diminuição de
resíduos

Desenvolver ações de
sensibilização/formação aos
prof issionais

Melhoria dos
comportamentos
mais adequadas
ao nível da
utilização dos
equipamentos

Euros

54
Eixo 7 -
SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL

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, dos

Prof issionais
e Visitas

55
Eixo 7 -
SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL

Ação III - Assegurar a
continuidade de
implementação do Plano de
Energia e Baixo Carbono do
Ministério da Saúde.

Manter a campanha de
sensibilização aos prof issionais
e utentes, utilizando o material a
disponibilizar pela ACSS no
âmbito do Plano de Energia e
Baixo Carbono do Ministério da
Saúde.

Melhoria da
qualidade e
ambiente no
internamento

Satisfação do
Utente, dos

Prof issionais
e visitas

56
Eixo 7 -
SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL

Ação IV - Sustentabilidade
ambiental

Certif icação energética do
edif ício, que permitirá ao HFZ-
Ovar a candidatura em sede de
Portugal 2020 para
equipamentos e medidas de
melhoria energética e,
consequentemente, da
sustentabilidade ambiental

Redução dos
custos com
energia

Euros

57
Eixo 8 - PROMOVER A
PARTICIPAÇÃO ATIVA DO
CIDADÃO

Ação I - Dinamizar o papel do
Provedor do Utente

Estimular as visitas do Sr.
Provedor aos doentes

Melhoria do
serviço prestado

Satisfação do
Cidadão

58
Eixo 8 - PROMOVER A
PARTICIPAÇÃO ATIVA DO
CIDADÃO

Ação II - Projeto
CIDADÃO.HOSP

Dinamização do projeto
CIDADÃO.HOSP, para apoio
dos cidadãos no acesso às TIC
e a serviços eletrónicos de
saúde.

Inclusão digital do
utente

Inclusão
Digital


