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O Cio necessário (?) 

• Significados de Cio : 

•   

• 1. Cio 

• Por Dicionário inFormal (SP) em 10-09-2008  

• Cio é o período em que um animal está pronto para ter relação sexuais com 
outros animais. 

 

-2- 

http://www.dicionarioinformal.com.br/cio/
http://www.dicionarioinformal.com.br/significado/cio/10391/
http://www.dicionarioinformal.com.br/usuario/id/27/


OCIO necessário 
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Ócio significa não fazer nada, e vem do latim otiu. Ócio é um tempo livre, um 

tempo vago para não fazer absolutamente nada, apenas para relaxar, e não 

pensar em nada, ficar em um momento de preguiça, vadiagem mesmo. Uma 

pessoa ociosa é aquela que não está fazendo nada no momento, está em 

estado ocioso, também conhecido como um estado de inércia física e/ou 

intelectual, muitas vezes necessário, para àqueles que trabalham muito. 

 



O CIO necessário 



PD – SIS 2013-2015 

• Planear e detalhar as iniciativas a desenvolver no âmbito do contrato 
programa a estabelecer entre a ACSS, IP e a SPMS, EPE, no universo 
temporal dos próximos três anos: 2013-2015; 

• Oferecer uma visão integrada do desenvolvimento do Sistema de 
Informação da Saúde partilhada por toda a comunidade: cidadãos, 
utilizadores, prestadores, profissionais de saúde, instituições, sociedade 
civil; 

• Apresentar um roteiro estratégico para o desenvolvimento do Sistema de 
Informação da Saúde sustentado por uma arquitetura funcional e por um 
modelo de governação em que a participação dos diferentes atores na 
definição dos requisitos e na gestão das prioridades é assegurada por um 
órgão designado para esse fim. 

 



Organização do PDSIS 



Modelo de Governação 



Modelo de Governação 



ARQUITETURA 

• É orientada a serviços (SOA) separando com clareza processos, tecnologias e informação e 
valoriza a multidisciplinaridade, a cooperação e a interoperabilidade para alcançar resultados 

• Organiza as aplicações em componentes estruturadas  

• Estrutura e regula os fluxos de informação de acordo com as relações formais entre as 
entidades do sistema de saúde e/com o Min. da Saúde 

• Identifica os processos de acordo com as competências e responsabilidades organizacionais 

• Desenha as aplicações de acordo com os processos a que dão suporte e de acordo com a 
competência e “ownership” do negócio 

• Determina a unicidade de dados e de informação identificando os pontos de recolha e a 
competência de manutenção da respectiva fiabilidade e qualidade 

• Define os processos de autenticação e identidade de utilizadores, de ergonomia, de 
rastreabilidade, de segurança e de confidencialidade e sigilo 

• Desenha e define o processo de interoperabilidade nos três níveis que compõem as suas 
camadas de intervenção – Organizacional, Semântica e Tecnológica correspondentes às suas 
quatro dimensões básicas: Pessoas, Processos, Informação e Tecnologias 

 



Arquitetura funcional 



Macro-calendário 



Alinhamento com GPTIC 


