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Ficha de Projeto 
 

Designação do Projeto: InoQPHE – Innovation for Quality in Public Health Education 

Data de Inicio: 01-06-2019 

Data de Fim: 31-05-2022 

Aviso: Nº 02/SAMA 2020/2019 

Designação: Sistema de Apoio à Modernização e Capacitação da Administração Pública 

(Sama2020) 

Programa Operacional: Programa Operacional Competitividade e Internacionalização - PO CI 

Objetivo Temático: Operações de Capacitação da Administração Pública 

Prioridade de Investimento: PI 11.1 

Tipologia de Intervenção: d) Desenvolvimento e implementação de sistemas de avaliação da 

prestação de serviços públicos e da satisfação dos utentes, de monitorização de níveis de 

serviço e de certificação de qualidade dos mesmos 

Enquadramento do projeto:  O projeto InoQPHE – Innovation for Quality in Public Health 

Education enquadra-se na Estratégia TIC 2020, pois segue as medidas nela preconizada de 

promover uma governança das TIC com uma estratégia comum, coordenar as iniciativas 

setoriais, promover a inovação e a racionalização dos investimentos, evitando replicações 

desnecessárias, tendo em vista garantir que os serviços digitais sejam mais simples, acessíveis 

e inclusivos, de forma a potenciar a sua utilização por todos os cidadãos. Procura-se 

igualmente obter eficiências que potenciem a redução de custos, nomeadamente, através de 

uma maior partilha de recursos, tornando sustentável a transformação digital da AP em geral e 

da ENSP-NOVA em particular. 

Montantes envolvidos: Investimento: 498.859,20 € 

Localização do projeto: ENSP-NOVA 
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Síntese do Projeto  

1. Objetivos do projeto:  

 Promover ações de diagnóstico;  

 Implementar um sistema da gestão da qualidade organizacional;  

 Implementar a certificação da qualidade académica dos cursos; 

 Implementar o desenvolvimento aplicacional de um sistema de gestão académica. 

 
 

2. Descrição do projeto:  

O projeto InoQPHE – Innovation for Quality in Public Health Education abrange 3 eixos de 

capacitação: 

 A certificação de qualidade organizacional  

 A certificação internacional dos cursos para reconhecimento no ranking das Escolas de 

Saúde Pública 

 A implementação customizada de um software de gestão académica 

 

 


