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- SIARS – Sistema de Informação da ARS Alentejo

Possibilita a consulta de relatórios, indicadores e estatísticas de apoio à decisão, à
contratualização, a várias comissões (ex: comissão de farmácia e terapêutica) e de
acompanhamento das atividades da Região de Saúde;

- PDS – Plataforma de Dados em Saúde
100% dos Cuidados de Saúde Primários já utilizam e 80% das Unidades Hospitalares.

- Sistema de Informação para Rastreio do Cancro do Colon e Reto

Aplicação de desenvolvimento in-house para gerir o rastreio, desde as convocatórias a
utentes, resultados e acompanhamento, até aos indicadores de monitorização do
próprio rastreio;
- Sistema de Gestão de Transportes de Doentes para Cuidados Continuados
Sistema de informação para gerir os transportes de doentes em cuidados continuados,
com maior transparência, responsabilização, eficiência e ganhos financeiros;
- Publicação de Imagens de Radiologia para entidades externas
Permitirá de forma simples, a entidades públicas ou privadas, o acesso a imagens do
PACS Regional e emissão de relatórios.

- EDOC – Sistema de Gestão Documental

Implementado na sede da ARSA e Agrupamento de Centros de Saúde, possibilita a
circulação de documentos desmaterializados, acessos controlados como por exemplo
reunião de CD sem recurso a papel;
- Virtualização de postos de trabalho
Nas sedes dos CS, os profissionais dispõem de postos de trabalho virtuais, com
vantagens de performance, redundância, manutenção, helpdesk, redução do n.º de

computadores e ganhos consideráveis em poupanças energéticas;
- PEM – Prescrição Electrónica de Medicamentos
Projeto de âmbito nacional, trará no futuro ganhos de eficiência, combate à corrupção e
aliado à PDS melhores cuidados de saúde.

- Novo Portal institucional da ARSA

Preparado para dispositivos móveis, com conteúdos para Utentes, Profissionais e
Fornecedores e irá possibilitar, de forma simples, uma presença institucional na Internet
das USFs,UCCs e UCSPs;
- Presença da ARSA nas redes sociais
Por forma a chegar a públicos mais jovens e a uma maior divulgação de noticias,
eventos e destaques;
- APP de Alerta de Saúde
Criação de uma APP (aplicação para dispositivos móveis) para Alertas de Saúde
Pública Regionais, possibilitando ao publico em geral receber de forma simples os
nossos alertas e medidas a tomar para cuidados de saúde.
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