
 
Designação do projeto: SECHEV: Projeto de Integração e Segurança 
Código do projeto: POCl-05-5762-FSE-039018 (ex-POCI-02-0550-FEDER-007786) 
Objetivo principal: Melhorar a capacidade institucional das autoridades públicas e 
partes interessadas e a eficiência da administração pública 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. 
 
Data de aprovação: 2018-06-21 (na sequência do processo de reenquadramento) 
Data de início: 2016-03-16 
Data de conclusão: 2017-06-30 
 
Total de Investimento: 196.158,59€ 
Elegível: 196.158,59€ 
Incentivo: 166.734,80€ 
 
Descrição: 
Esta candidatura pretende resolver dois problemas relacionados com a gestão do risco 
e da segurança da informação e a gestão dos serviços de informação do CHEDV: 
(1) questões relacionadas com a autenticação dos profissionais de saúde nos sistemas 
de informação, e; (2) monitorização da forma como funcionam e interoperam os 
sistemas clínicos. 
Assim, sentimos a necessidade de proceder à instalação de um sistema capaz de 
auditar e monitorizar a troca de dados que ocorre neste momento entre os vários 
sistemas de informação, e desta forma avaliar a qualidade da mesma apoiando a 
contínua melhoria da prestação de qualidade para poder garantir num futuro próximo 
a disponibilização e disseminação de informação do utente correta. 
 

Objetivos: 
Os principais objetivos deste projeto são: 

• diminuir os riscos de quebra de confidencialidade e de rastreabilidade que o 
CHEDV está exposto, através do levantamento dos principais problemas 
recorrendo a auditorias específicas aos serviços e servidores da instituição, da 
adaptação de sistemas atuais a novas formas de autenticação, e da 
implementação de sistemas de monitorização sistemática; 

• melhorar a gestão de serviços de integração dos sistemas clínicos, bem como 
facilitar a gestão dos níveis de serviço dos fornecedores de TIC do CHEDV; 

• implementar uma solução de monitorização de mensagens trocadas entre 
sistemas de informação clínicos, da auditoria da qualidade e frequência das 
mensagens avaliada através da ferramenta de monitorização, da extensão da 



solução de monitorização de funcionamento dos sistemas de informação para 
dar suporte à descrição SLA (Service Level Agreement). 

 
Resultados: 
As atividades implementadas no âmbito da presente operação permitiram uma 
poupança substancial de custos. Entre as atividades/medidas implementadas, 
destacamos as seguintes: melhoria de processos de autenticação para resolução de 
problemas relacionados com a gestão de credenciais; auditorias de segurança e 
monitorização de sistemas; melhoria de fluxos de informação (interoperabilidade); 
gestão de SLAs. 
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