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Automação industrial
• Automação industrial é definida como a u-lização de máquinas 

eletromecânicas, so9wares e equipamentos específicos para 
automa-zar processos industriais. Possui como obje-vo aumentar a 
eficiência dos processos, maximizar a produção com o menor 
consumo de energia , menor emissão de resíduos e melhores 
condições de segurança, seja material, humana ou das informações. É 
um passo além da mecanização, onde operadores humanos são 
providos de maquinaria para auxiliá-los em seus trabalhos.

Wikipédia

https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Software
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Processo_industrial
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Energia
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Mecaniza%C3%A7%C3%A3o


Automação industrial – Sistema de Gestão da Qualidade
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Paper-based
Recolha e tratamento
manual dos dados

Folhas Excel
e Word
Recolha e inserção 
manual de dados.
Tratamento de 
dados em 
computador.

Paper-on-
Glass
Recolha e 
tratamento de 
dados em 
computador.

eBR
Recolha e 
tratamento 
automático de 
dados, incluindo 
equipamentos.

MES
Recolha e 
tratamento 
automático de 
dados, incluindo 
equipamentos e 
interfaces com 
outros sistemas IT

Automação industrial – Gestão Documental da Produção



Automação industrial



Automação industrial
• O que é a Serialização?
• Sistema criado para prevenir a entrada de medicamentos
falsificados na cadeia legal de fornecimento.

• Como se efec5va a Serialização?
• Introdução de disposi5vos de segurança na embalagem de alguns
medicamentos de uso humano que permitem a sua iden;ficação
e auten;cação

• Verificação início-fim dos disposi;vos de segurança
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A Oportunidade da 
Automação na Saúde

Centro de Controlo e Monitorização do SNS



Centro de Controlo e Monitorização do SNS

O Centro de Controlo e Monitorização do Sistema Nacional de Saúde 
(CCM SNS) é gerido desde julho de 2018 pelos Serviços Par9lhados do 
Ministério da Saúde. 

Competências:

Ø Recolher, tratar e validar a documentação necessária ao apuramento 
dos valores devidos pelo SNS aos prestadores de serviços de saúde

ØProduzir informação analíCca e estaDsCca que permita o controlo e 
monitorização da conferência, minimizando a ocorrência de situações 
de fraude e apoiando as en9dades inspe9vas no combate à fraude



Centro de Controlo e Monitorização do SNS

ØPromover a desmaterialização progressiva dos processos e reduzir os 
custos de operação

Ø Produzir informação de gestão, que permita o controlo rigoroso da 
despesa do SNS nas áreas em conferência

Ø Gerir relacionamentos com os diversos stakeholders



Centro de Controlo e Monitorização do SNS

O processo de conferência visa o apuramento dos valores devidos pelo SNS aos 
prestadores de serviços de saúde.

Atualmente a operação tem processos de tratamento e validação de informação
materializada e desmaterializada (integração de registos eletrónicos, conferência e
arquivo eletrónico)

Outputs

• Resultados da conferência por ?po
de prestador

• Ficheiros pata integração
contabilís?ca e financeira das ARS,
ULS e ACSS
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Centro de Controlo e Monitorização do SNS

PREPARAÇÃORECEÇÃO DIGITALIZAÇÃO

OCR / INDEXAÇÃO MANUAL CONFERÊNCIA
AUTOMÁTICA

WORKFLOW COMUNICAÇÃO RESULTADOS 
POR E-MAIL / PORTAL

ARQUIVO

PREPARAÇÃORECEÇÃO DIGITALIZAÇÃO
OCR / 

INDEXAÇÃO MANUAL
CONFERÊNCIA 

MANUAL/AUTOMÁTICA
WORKFLOW EXPEDIÇÃO ARQUIVO



Centro de Controlo e Monitorização do SNS

> 5 áreas de conferência

> Aproximadamente 200 milhões de euros conferidos por mês

> Mais de 8 milhões de documentos processados por mês, dos quais

70% desmaterializados

> Mais de 3.000 faturas eletrónicas processadas por mês

> O arquivo compreende cerca de 3 mil toneladas de papel

> O Contact Center trata, aproximadamente, 1.500 solicitações por mês
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