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 A implementação do projeto UNO facilitou e muito a vida aos utentes 

e profissionais de saúde do Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca. 

O balcão único funciona via presencial, telefónica e virtual. 
 

Mais eficiência, flexibilidade e transpa-

rência no atendimento e na gestão dos 

processos administrativos é o que os uten-

tes do Hospital Prof. Doutor Fernando 

Fonseca (HFF) encontram quando se diri-

gem àquela unidade hospitalar, desde o 

início de 2016.  

 

Esta importante melhoria deve-se à 

implementação do UNO – Projeto Balcão 

Único do Utente, que tor-nou o hospital 

mais centrado no cidadão e ajudou a 

reduzir custos operacionais.  

 

O UNO permitiu criar uma plataforma úni-

ca e multicanal de atendimento ao uten-

te, contribuindo assim para melhorar a 

gestão hospitalar e o serviço prestado. Em 

resultado, foram desmaterializados proces-

sos administrativos e a interacção com os 

utentes passou a ser mais eficaz e aberta. 

 

“Esta mudança obrigou o hospital a re-

pensar todos os seu circuitos e formas de 

trabalhar”, sublinha a Diretora da Unidade 

de Admissão e Apoio a Doentes do HFF, 

Teresa Portugal. “Para os utentes, é obvia-

mente uma enorme mudança. Há uma 

maior autonomia em executar as suas 

tarefas na sua vinda ao hospital e o tempo 

de espera tornou-se mais reduzido”.  

 

O UNO proporciona um atendimento pre-

sencial, telefónico e virtual aos utentes, 

permitindo maior qualidade no relaciona-

mento com o cidadão. Em diversos pontos 

do hospital foram instalados quiosques e 

televisores, que organizam o processo de 

atendimento dos utentes, facilitando o 

trabalho dos profissionais e reduzindo o 

tempo de espera. Os mesmos permitem a 

visualização de conteúdos informativos 

úteis, durante a estadia no hospital. 

UNO - Projeto Balcão Único do Utente 

Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca 

www.rcc.gov.pt 
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App para senhas e filas de espera   

 

O ContactCenter permite o pré-

atendimento telefónico automatizado. A 

chamada é encaminhada para o des-

tino pretendido, de acordo com as 

opções prestadas ao telefone. O sistema 

permite diminuir o número de interações 

entre o utente e o hospital, tal como o 

tempo de espera ao telefone, graças ao 

encaminhamento mais rápido e eficaz. 
 

Através do website, é possível aceder a 

vários formulários online para autonomia 

do utente, como por exemplo, ao pedi-

do de relatório médico, elogios e recla-

mações, tudo isto gerido depois central-

mente no Centro de Contacto.  

 

O UNO disponibiliza ainda uma App 

Mobile, que permite conhecer em tempo 

real o estado das filas de espera no HFF, 

obter a senha virtual para uma fila de 

espera, quando se encontra no hospital, 

através de rede wifi gratuita para 

utentes.  

 

O UNO “é um conceito que nós imple-

mentamos suportado em diferentes 

tecnologias. Tínhamos um conjunto de 

limitações que queríamos ultrapassar, 

essencialmente na relação com o 

utente”, adianta o responsável pelos 

Sistemas de Informação do HFF, Carlos 

Sousa. “Este é um sistema de melhoria 

contínua”, acrescenta.   

 

Quanto ao balanço da implementação 

desta iniciativa, a partir de resultados já 

obtidos: “não podia ser melhor”. Carlos 

Sousa refere que há uma redução dos 

tempos médios de espera, mais infor-

mação sobre a experiência do doente, 

redução do número de interações 

dentro do hospital, entre outras 

vantagens. 

Teresa Portugal, Diretora da Unidade              

de Admissão e Apoio a Doentes do HFF 

Carlos Sousa 
 Responsável Sistemas de Informação do HFF  
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Novas funcionalidades a caminho 
 

O impacto desta iniciativa é também 

sentido pelos administrativos e profissio-

nais de saúde do hospital, que passam a 

dispor de toda a informação para res-

ponder ao serviço solicitado. Seja qual 

for a forma de contacto, o colaborador 

tem acesso ao histórico administrativo, 

aos pedidos em curso, contactos, po-

dendo assim responder de forma mais 

eficaz. Todos os dispositivos de comuni-

cação (kiosks, LCDs informativos, App 

Web e website) são atualizados em 

tempo real. 

 

Outra grande inovação do UNO foi a 

instalação do Diretório da Urgência, para 

permitir aos utentes visualizar os tempos 

médios de espera, detalhados por espe-

cialidade. Assim como, o Diretório da 

Consulta, o primeiro TE.M.S - Tempos 

Médios na Saúde da Consulta Externa 

em Portugal, destaca Carlos Sousa. 

Durante a fase de desenvolvimento do 

projeto foi feito um trabalho exaustivo de 

reuniões com equipas multidisciplinares. 

Fez-se um levantamento detalhado da 

caracterização da situação atual dos 

processos da organização, analisou-se 

criticamente, e redesenhou-se processos 

de negócio face às necessidades e 

objetivos, explica o responsável.  

 

O projeto UNO não ficará por aqui, no 

futuro irá adquirir novas funcionalidades. 

O objetivo do HFF passa por criar um 

verdadeiro Centro de Contacto, para 

centralizar num único espaço físico as 

múltiplas valências dos serviços presta-

dos, e integrar um novo módulo aplica-

cionais para gerir toda a “Gestão de 

Visitas”. Tudo isto, para continuar a des-

materializar processos e oferecer mais 

serviços dentro da lógica de Balcão 

Único. 
 

 

 

 UNO – Projeto Balcão Único do Utente 
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