
 

 
Designação do projeto: Integrador HS.HELIOS para a comunicação e portabilidade de 
dados na Saúde 
Código do projeto: POCI-01-0247-FEDER-034017 

Objetivo principal: Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação 
Região de intervenção: Norte e Centro 
Entidades beneficiárias/Copromotores:   

• Promotor líder: HLTSYS- HealthySystems, Lda 
• Copromotor investigação: Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de 

Saúde (CINTESIS) 
• Utilizadores finais 

➢ Copromotor Região Norte: Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga, E.P.E. 
(CHEDV) 

➢ Copromotor Região Centro: Centro Hospitalar Tondela Viseu, E.P.E. (CHTV) 
 

Data de aprovação: 18-04-2018 

Data de início: 16-07-2018 
Data de conclusão: 31-12-2020 
 
Custo total elegível: 191.098,67€ 
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER: 138.319,52€ 
 
Descrição:  

Com efeito, às dificuldades decorrentes da falta de interoperabilidade entre os sistemas 
existentes e da dependência de fornecedores externos, as instituições de saúde vêm-se na 
necessidade de implementar medidas que lhes permitam demonstrar o cumprimento das 
obrigações legais decorrentes do novo RGDP, nomeadamente a rastreabilidade da 
informação dentro da instituição e no seu relacionamento com instituições externas. 

 
Com a realização do projeto “Integrador HS.HELIOS para a comunicação e portabilidade 

de dados na Saúde” pretende-se atingir os seguintes objetivos: 
1) Implementar em contexto real de utilização numa instituição de saúde o integrador 

HS.HELIOS para centralização das transmissões de dados clínicos e demográficos, 
permitindo a extração de métricas relacionadas com as integrações, a verificação da 
integridade semântica das mensagens HL7 trocadas e a monitorização em tempo real das 
integrações - Validação de viabilidade técnica; 

2) Realizar um estudo de análise de impacto da implementação do HS.HELIOS ao nível 
da redução dos tempos associados à prestação de cuidados de saúde e de redução de erros 
na transmissão de mensagens, tendo em vista aferir o retorno de investimento para uma 
instituição de saúde - Validação de viabilidade económica; 

3) Desenvolver dashboards com base na informação recolhida pelo integrador 
HS.HELIOS, específicos para apoiar a monitorização da rastreabilidade da informação, 
alinhados com o cumprimento das obrigações legais decorrentes do RGDP e com a realidade 
da instituição de saúde - Evolução para alinhamento com o RGDP. 

 
Em particular, o projeto visa demonstrar que a implementação da solução HS.HELIOS 

em  contexto real numa instituição de saúde permite endereçar os seguintes domínios: 
* Gestão dos acessos externos aos dados dos utentes da instituição; 



* Rastreabilidade da informação; 
* Gestão e monitorização de processos; 
* Qualidade de dados; 
* Suporte à operação do Serviço de informática. 
 
Objetivos e Resultados:  

As atividades previstas no âmbito deste projeto não têm por base qualquer obrigação 
contratual com uma entidade terceira, não havendo, por conseguinte, mais nenhuma 
entidade (pública ou privada) envolvida no financiamento desta iniciativa para além das 
entidades envolvidas no consórcio liderado pela HLTSYS e do esperado e necessário 
contributo do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização - COMPETE 
2020. 

Pese embora o trabalho prévio desenvolvido pela HLTSYS junto de clientes 
institucionais se tenha constituído como base fundamental para posicionar a Empresa como 
entidade privilegiada para o desenvolvimento deste projeto demonstrador, este 
envolvimento prévio, tendo sido efetuado num contexto comercial, apenas contribuiu para 
desenvolver a base de conhecimentos, capacidades e competências da HLTSYS neste 
importante domínio científico e tecnológico. 

O projeto assenta em resultados do projeto de I&D IRA/HL7 - Integration Router & 
Audit for Clinical and Health Data and Information Systems, desenvolvido integralmente 
pela HLTSYS, com início em 2015/01/05, com base em auto-financiamento assumido pela 
empresa e reportado no âmbito de uma candidatura SIFIDE aprovada relativa ao exercício 
de 2015 e cujos desenvolvimentos realizados em 2016 foram igualmente objeto de 
submissão em sede de nova candidatura SIFIDE. 

Com o presente projeto demonstrador, estamos, pois, perante um projeto que visa 
demonstrar a viabilidade técnica dos resultados já obtidos no projeto de I&D IRA/HL7, em 
contexto real de operação numa unidade de saúde. Os avanços visados no âmbito do projeto 
demonstrador HS.HELIOS, caso sejam concretizados nos termos previstos na presente 
candidatura, contribuirão para posicionar a HLTSYS como entidade líder no mercado de 
integração de dados em saúde. Assim, e dada a saudável ambição e desafio que se encontra 
subjacente a este projeto, facilmente se entende também a necessidade de mitigar os riscos 
envolvidos através de cofinanciamento das atividades previstas no plano de evolução no 
âmbito do COMPETE 2020. 

A ausência de cofinanciamento no âmbito do SI I&DT - Projetos Demonstradores em 
Copromoção teria como consequência uma abordagem dramaticamente mais lenta e 
incipiente na entrada do HS.HELIOS no mercado. 

Por outro lado, importa também evidenciar que apesar de estamos perante um projeto 
cujos resultados serão aplicados ao setor da saúde, o HS.HELIOS constitui-se também como 
uma solução inovadora noutros ramos da indústria onde a segurança e a complexidade dos 
processos de negócio exigem sistemas e soluções que tenham sido devidamente ensaiadas 
em contextos muito complexos e regulados (como é o caso da Saúde). 

Com efeito, a recente acreditação da HLTSYS no âmbito dos Vales INDÚSTRIA 4.0 para 
a implementação de Integrações de Sistemas e Interoperabilidade, incluindo a 
implementação de solução de auditoria em tempo real de mensagens trocadas entre 
sistemas, com produção de indicadores para dashboards, contempla precisamente a 
disponibilização da solução HS.HELIOS a um conjunto vasto e alargado de potenciais 
interessados.se torne um marco no lançamento comercial do HS.HELIOS. 


