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MENSAGEM DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

No contexto do Serviço Nacional de Saúde (SNS) o Instituto Português de Oncologia de Coimbra 
Francisco Gentil, EPE (IPOC) é, hoje, uma Instituição incontornável e de referência na prestação de 
cuidados de saúde ao doente oncológico.

O IPOC presta cuidados de saúde de qualidade, acessíveis em tempo oportuno, num quadro de 
desenvolvimento económico e financeiro sustentável. 

Os valores como a humanização dos cuidados, a dignidade e integridade na promoção da saúde e 
no tratamento da doença fazem parte do capital cultural da instituição, assumindo-se estes como 
um referencial de todos os colaboradores e norteando a atividade assistencial.

Tendo a multidisciplinaridade como premissa fundamental em oncologia, o IPOC desenvolve a 
sua atividade em Grupos Multidisciplinares de Patologia (GMP), centrados no cuidar do doente, 
no percurso da sua doença e em toda a sua dimensão. Um cuidar que se pretende revelador de 
competência técnica, científica e humana, portador de sentido, cuidador de pessoas, integrando o 
princípio de que cuidar de quem cuida é essencial para a humanização dos cuidados.

Neste enquadramento e sabendo-se que a área hospitalar se encontra cada vez mais dependente 
da experiência e valor percebidos pelo utente, o IPOC entende que conhecer estas dimensões 
é fundamental para a tomada de decisão e neste sentido concretiza projetos que lhe permitam 
perceber esta realidade.
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O IPO de Coimbra obteve a aprovação do seu Plano de Atividades e Orçamento 2019-2021, em 
27/09/2019, que contém também as linhas de orientação estratégica para este triénio e que, 
por serem estruturantes para o desempenho futuro da instituição, se entendeu ser útil a sua 
divulgação.

A instituição prosseguirá o esforço de modernização tecnológica do Serviço de Radioterapia, tendo 
adjudicado em setembro de 2019 a aquisição de dois aceleradores lineares, sendo que, com esta 
medida, o IPO de Coimbra manter-se-á como instituição de referência da Região Centro na área 
da Radioterapia. Refira-se ainda que o IPOC viu autorizada, em junho de 2019, a instalação de um 
quarto acelerador linear, salvaguardando a capacidade de expansão futura.

O projeto de requalificação do edifício cirúrgico, um investimento imprescindível e estruturante em 
áreas clínicas críticas, que moderniza, foi revisto, mantendo, contudo, a filosofia e pressupostos 
iniciais. A Resolução de Conselho de Ministros n.º 77/2019, de março de 2019, ao aprovar o 
Programa de Investimento na Área da Saúde (PIAS) atribuiu ao IPOC o montante de 28,8 M € o 
que viabiliza a concretização deste projeto. O investimento permitirá a gestão dos recursos dispo-
níveis, alicerçada em critérios de eficácia e eficiência, numa perspetiva de obtenção do maior pro-
veito socialmente útil, permitindo reforçar a confiança, quer dos utentes, quer dos profissionais, 
num Serviço Nacional de Saúde moderno, seguro e sustentável.

O Conselho de Administração reconhece a dedicação e empenho de todos os profissionais do 
IPOC, os quais têm sido e serão determinantes para a manutenção dos elevados níveis de satisfação 
dos utentes e da qualidade da atividade assistencial. 

Novembro de 2019
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MISSÃO, VISÃO E 
VALORES

MISSÃO

O IPOC tem a missão de desenvolver ações nos 
domínios da prestação de cuidados de saúde, 
da prevenção primária e secundária, da inves-
tigação, da formação e ensino oncológicos, do 
rastreio oncológico, do registo oncológico e da 
colaboração na definição e acompanhamento 
de execução da política oncológica nacional, 
constituindo-se como uma instituição de refe-
rência para os cidadãos que serve e para os 
serviços de saúde, acrescentando valor aos 
cuidados de saúde que presta.

VISÃO

O IPOC assume-se como uma referência re-
gional e nacional na prevenção, diagnóstico e 
tratamento em oncologia, criando valor para os 
doentes que serve.

VALORES

No desenvolvimento da sua atividade, o IPOC 
pauta-se pelos seguintes valores:
¡  Humanização dos cuidados, promovendo a 

centralidade e experiência do doente na or-
ganização dos serviços. 

¡  Dignidade e Integridade na promoção da 
saúde e no tratamento da doença. 

¡  Acesso adequado e atempado aos cuidados 
promovendo a equidade e a transparência. 

¡  Qualidade e Segurança no tratamento, pro-
movendo a inovação e a excelência.

¡  Valorização das pessoas promovendo o seu 
melhor desempenho e realização pessoal e 
profissional.

¡  Envolvimento dos cidadãos e das comunida-
des promovendo a participação e cidadania 
em saúde. 

¡  Eficácia e Eficiência, promovendo uma utili-
zação adequada dos recursos.

ENQUADRAMENTO GERAL
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CARTEIRA DE SERVIÇOS

O IPOC dispõe de uma estrutura e equipamen-
to médico altamente especializados, garantin-
do que os cuidados são prestados de acordo 
com elevados padrões de qualidade e seguran-
ça clínica, em conformidade com a evidência 
disponível e as recomendações específicas da 
comunidade científica.

O IPOC tem previsto neste triénio o alargamento 
da sua carteira de serviços à especialidade de 
cirurgia plástica, reconstrutiva e estética.

GRUPOS MULTIDISCIPLINARES POR PATOLOGIA
GMP de Cabeça e Pescoço
GMP de Dermatologia
GMP de Digestivo
GMP de Endocrinologia
GMP de Ginecologia
CMP de Hematologia
GMP de Mama
GMP de Ossos e Tecidos Moles
GMP de Pulmão
GMP do Sistema Nervoso Central
GMP de Tumores Neuroendócrinos 
GMP de Urologia

CONSULTAS EXTERNAS

CONSULTA DE DECISÃO TERAPÊUTICA (DT):
DT Cir. Cabeça e Pescoço
DT Dermatologia
DT Digestivo
DT Estomatologia
DT Hematologia
DT Mama
DT ORL
DT Ossos e Tecidos Moles
DT Patologia Hepatobilio-Pancreática
DT Sistema Nervoso Central
DT Tumores Neuroendócrinos
DT Tiróide e Glândulas
DT Tórax
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CONSUTAS EXTERNAS:
Anestesiologia 
Cardiologia 
Cir. Cabeça e Pescoço
Cirurgia Geral
Cirurgia torácica 
Cuidados Paliativos
Dermatologia 
Desabituação Tabágica
Endocrinologia 
Estomatologia 
Gastrenterologia 
Ginecologia 
Hematologia Clínica 
Imunohemoterapia 
Medicina Física e Reabilitação
Medicina Interna 
Medicina Nuclear
Neurologia 
Nutrição 
Oncologia Médica
Oncosexologia 
ORL 
Pneumologia 
Psicologia Clínica 
Psiquiatria 
Radioterapia
Reabilitação (GMP CCP)
Risco Familiar 
Saúde Ocupacional 
Segunda Opinião
Síndromes Paraneoplásicos
Tratamento de Dor
Telerrastreio Dermatológico
Urologia 

CIRURGIA ONCOLÓGICA
Cabeça e Pescoço (inclui ORL, Maxilo-facial e 
Estomatologia)
Ginecologia 
Mama 
Digestivo
Pele
Ossos e Tecidos Moles
Torácica
Tumores endócrinos
Urologia 

ONCOLOGIA MÉDICA
Tratamento de quimioterapia
Tratamento de terapêutica biológica
Tratamento de imunoterapia
Tratamento de bisfosfonatos

RADIOTERAPIA EXTERNA (COM INTERNAMENTO 
DEDICADO)
Simulação
Dosimetria e planeamento
Tratamento conformacional 3D
Radioterapia estereotáxica fraccionada
Tratamento IMRT
Radiocirurgia
Terapêutica com eletrões

BRAQUITERAPIA (COM INTERNAMENTO 
DEDICADO)
Braquiterapia prostática com sementes baixa taxa 
de dose
Braquiterapia Intersticial mamária com alta taxa de 
dose
Uterovaginal (endocavitária)
Endovaginal (endocavitária)
Canal anal (endocavitária)
Plesioterapia alta taxa (pele e metástases cutâneas)
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MEIOS COMPLEMENTARES DE DIAGNÓSTICO E 
TERAPÊUTICA

ANATOMIA PATOLÓGICA
Diagnóstico por histopatologia
Imunocitoquímica
Exames especiais

CARDIOLOGIA
Electrocradiograma
Ecocardiograma (bi e tridimensional)

GASTRENTEROLOGIA
Endoscopia Digestiva Alta
Colonoscopia (inclui colonoscopias no contexto do 
programa de rastreio)
Ecoendoscopia (radial e linear)
Biopsia Endoscópica
Polipectomia, mucosectomia ou disseção da 
submucosa
Cromoendoscopia com corantes vitais e eletrónica
Hemóstase endoscópica (injeção, clips ou árgon 
plasma)
Colocação de próteses
Dilatações com balões ou velas
Punções guiadas por ecoendoscopia
Gastrostomias Percutâneas Endoscópicas (PEG)
Sondas nasogástricas com apoio endoscópico
Teste respiratório para pesquisa de Helicobacter 
pylori
Biópsia hepática

IMAGIOLOGIA
Estudos digestivos
Estudos ecográficos
Estudos eco-doppler
Estudos de mamografia
Estudos de TAC
Estudos de RM
Radiologia Convencional
Radiologia de intervenção, incluindo termoablação 
de metástases hepáticas

MEDICINA NUCLEAR
Cintigrafia
Densitometria Óssea
Terapêutica com radioisótopos

PATOLOGIA CLÍNICA
Hematologia
Imunologia
Microbiologia
Química Clínica
Hormonologia

PATOLOGIA MOLECULAR
Genética

PNEUMOLOGIA
Drenagem pleural
Ecoendoscopia endobrônquica (EBUS)
Ecografia torácica
Espirometrias
Estudos do sono
Estudos funcionais ventilatórios
Toracoscopia médica
Ventilação não Invasiva
Videobroncofibroscopia

ÁREAS DE SUPORTE CLÍNICO
Gabinete de Estomaterapia
Hotel de Doentes
Serviço de Farmácia Hospitalar
Serviço de Física Médica
Serviço Social
Unidade de Nutrição
Unidade de Psicologia Clínica
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ANÁLISE DO AMBIENTE INTERNO E EXTERNO

PONTOS FORTES
Sentido de serviço público e orientação 
para os resultados
Elevado nível de satisfação dos doentes
Ausência de lista de espera para primeiras 
consultas
Compromisso com os programas de rastreio 
Instituição acreditada por duas entidades 
internacionais
Centro de referência no cancro do reto e 
EBUS
Instituição de referência para as doenças 
oncológicas na região.

PONTOS FRACOS
Estado de conservação do bloco operatório 
e internamento cirúrgico
Inexistência de Unidade de Cuidados 
Intensivos 
Reduzida disponibilidade de camas
Baixa % de cirurgia de ambulatório 
Inexistência da valência de cirurgia plástica
Existência de várias aplicações informáticas 
e registos em papel.

OPORTUNIDADES
Implementação do programa SONHO/
SCLINICO
Reforço da investigação clínica
Aumento da % de cirurgia de ambulatório
Concretização de investimentos que 
contribuem para melhorar a qualidade e 
segurança e alinhar com padrões atuais
Uniformização de práticas e procedimentos
Reforço dos processos internos, tendentes 
ao aumento da eficiência
Alinhamento com a Modernização da 
Administração Pública.

AMEAÇAS
Dificuldade na contratação de recursos 
humanos
Risco de deterioriação das condições de 
trabalho
Crescimento da despesa relacionada com 
medicamentos inovadores
Dificuldade na retenção dos melhores 
recursos humanos
Não financiamento de todas as linhas de 
produção do SNS
Degradação dos tempos de espera.

REFERÊNCIA NO DIAGNÓSTICO E 
TRATAMENTO EM ONCOLOGIA
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EIXO1   REFORMA HOSPITALAR 

AÇÃO 1 - AJUSTAMENTO DE CAMAS DE AGUDOS 

A atual alocação de camas, apesar de suportada nas diferentes especialidades médicas e cirúr-
gicas, está organizada de acordo com o carácter multidisciplinar e diferenciador da atividade da 
instituição. 

A redução de camas será incontornável durante o período da obra, estando a instituição empe-
nhada na ambulatorização de procedimentos cirúrgicos, na eventual deslocalização de parte da 
atividade, na implementação da hospitalização domiciliária e na agilização das altas no sentido de 
colmatar esta redução. 

AÇÃO 2 - AJUSTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

De acordo com as fortes medidas de contenção ao nível dos Recursos Humanos impostas exter-
namente, o IPOC tem vindo a efetuar um esforço de ajustamento considerável que não apresen-
tará de futuro grande margem de evolução sem que tal coloque em causa valores de qualidade e 
segurança para o doente, ou constrangimentos produtivos decorrentes da falta de meios. 

AÇÃO 3 - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

Os investimentos a realizar na área da tecnologias de informação colocam o doente no centro das 
decisões de gestão. Assim, as aquisições de softwares facilitadores da tomada de decisão consti-
tuem uma prioridade para o IPOC.  

No ano de 2019 o IPOC iniciou a implementação do SONHOV2 e o SCLINICO, alinhando-se com os 
outros hospitais do SNS e com a estratégia do Ministério da Saúde. Numa perspetiva de sistema 
de saúde, a integração da informação clínica desta instituição no Registo Eletrónico da Saúde 
(RSE) é uma prioridade. 

A implementação destas soluções impactará significativamente na melhoria do serviço prestado 
com repercussões diretas, quer para o utente, quer para os colaboradores, quer para o SNS em 
geral, pela melhoria da qualidade e quantidade da informação produzida e exportada. 
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AÇÃO 4 - QUALIDADE 

Prosseguindo o objetivo estratégico traduzido pelo compromisso estabelecido com a melhoria 
contínua da qualidade, o IPOC está determinado em manter a acreditação do CHKS e da OECI, en-
tidades externas que garantem elevados padrões de desempenho. A instituição pretende também 
alargar o espectro de serviços certificados segundo a norma EN ISO 9001, à semelhança do que 
já acontece com o Serviço de Imunohemoterapia. 

Sendo Centro de Referência de Cancro do Reto, o IPOC reúne condições para futuras candidaturas 
a outros centros de referência.

AÇÃO 5 - MODELO DE GOVERNAÇÃO

A estrutura organizacional que vigora no IPOC assenta numa tipologia repartida entre Serviços 
de Prestação de Cuidados, Serviços de Suporte à Prestação de Cuidados, Serviços de Gestão e 
Logística e Órgãos de Apoio Técnico, tendo como modelo de prestação de cuidados os Grupos 
Multidisciplinares de Patologia que visam uma resposta integrada e firmemente centrada no inte-
resse do doente, baseada em princípios de ética, responsabilidade e transparência, perseguindo 
a melhoria contínua dos cuidados prestados e padrões elevados de desempenho. 

O IPOC pretende desenvolver estratégias para a criação de Centros de Responsabilidade Integrada, 
nomeadamente no Serviço de Gastroenterologia, visando melhorar a acessibilidade, a eficiência na 
utilização de recursos com especial enfoque na motivação dos profissionais. 
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EIXO2   LITERACIA EM SAÚDE 

AÇÃO 1 - CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO 

No âmbito da estratégia de reforço da literacia para a saúde, o IPOC prosseguirá e reforçará o 
desenvolvimento de campanhas de sensibilização da população, dentro e fora das suas instala-
ções, numa relação de proximidade com o utente. O IPOC irá aproveitar a comemoração nacional 
de certos eventos para implementar ações de prevenção e promoção da saúde. Para além disso, 
desenvolverá também campanhas, por períodos mais alargados, alinhadas com o Plano Nacional 
de Saúde. 

AÇÃO 2 - MATERIAIS INFORMATIVOS 

O IPOC reforçará e atualizará os conteúdos informativos dos guias, manuais e panfletos que ser-
vem de apoio à prestação de cuidados, promoção da saúde e prevenção da doença. Para isso, 
o IPOC recorrerá aos meios tradicionais – documentos em suporte de papel – mas, também a 
conteúdos desmaterializados, a disponibilizar nos próprios écrans do check-in eletrónico, bem 
como no site institucional. 

AÇÃO 3 - PARCERIA COM ENTIDADES EXTERNAS 

Fruto do protocolo de colaboração com o Instituto Pedro Nunes, o IPOC assume-se como parceiro 
externo do projeto Oncocommunities, um projeto inovador que visa o desenvolvimento de uma 
plataforma digital de educação para a saúde e suporte psicológico no âmbito do cancro da mama, 
desde o diagnóstico, numa atenção psicossocial e interventiva, durante um período de um ano. 

AÇÃO 4 - PARCERIA COM A LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO 

Sendo a Liga Portuguesa Contar o Cancro (LPCC) um parceiro incontornável do IPOC, pretende-se 
reforçar a colaboração dos profissionais da instituição nas ações de educação para a saúde promo-
vidas pela LPCC, tendo sido agilizada a comunicação interinstitucional neste sentido, centralizada 
no Gabinete Coordenador da Formação. 
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EIXO3   PROXIMIDADE 

AÇÃO 1 - ALARGAMENTO DA OFERTA 

Procurando a proximidade e o conforto do utente, o IPOC utilizará a ferramenta da telemedicina 
como promotora da qualidade e equidade, proporcionando a todos os utentes a possibilidade de 
receberem cuidados de saúde próximos da sua área de residência. Para além disso, a telemedi-
cina aumentará a acessibilidade às consultas de especialidade, reduzirá os custos associados 
(transportes e absentismo) e as “distâncias” entre cuidados. Num contexto de obra, de redução 
de camas disponíveis, o IPOC prevê implementar a hospitalização domiciliária na área da oncolo-
gia, aos doentes que residam na proximidade do hospital. De resto, a hospitalização domiciliária 
assume um carácter inovador no seu modelo organizativo, colocando o doente no centro do sistema, 
propiciando uma maior humanização e satisfação dos utentes e seus familiares. 

AÇÃO 2 - MELHORIA DAS ACESSIBILIDADES 

O IPOC pretende dotar-se das condições de acesso adequadas para todos os utentes, quer ao 
nível das instalações, quer ao nível de outras amenidades. Deste modo a instituição articular-se-á 
com as associações representativas de doentes com necessidades especiais, recolhendo as suas 
experiências para adequar e melhorar o percurso destes doentes no IPOC.  

AÇÃO 3 - NOVAS FORMAS DE INTERAÇÃO 

Na prossecução da sua estratégia de proximidade, colocando o utente no centro do sistema, o 
IPOC criará uma área do utente no site institucional e disponibilizará uma APP para o telemóvel. 

Por esta via, será possível, por exemplo, receber notificações sobre os próximos agendamentos; 
realizar o check in, solicitar a desmarcação e remarcação de eventos; solicitar a marcação de 
consultas subsequentes; imprimir declarações de presença; consultar a situação das taxas mode-
radoras; conhecer os direitos e deveres; ter acesso ao mapa com a localização do IPOC e receber 
instruções de navegação a partir do seu local. 
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AÇÃO 4 – PROGRAMA HUMANIZA 

O Programa Humaniza, realizado em parceria com a Fundação la Caixa, permite disponibilizar um 
conjunto de recursos e instrumentos a diversos públicos-alvo, que facilitam o trabalho diário reali-
zado na área dos cuidados a pessoas com doenças avançadas e às suas famílias. O objetivo geral 
do projeto é a melhoria da qualidade de vida de doentes, família e cuidadores através do reforço 
da oferta por parte do IPOC de cuidados psicossociais especializados. 

As atividades do projeto centram-se essencialmente nos cuidados psicológicos e cuidados sociais 
(doente e família, individuais ou em grupo), no acompanhamento psicossocial no luto, na forma-
ção e produção de materiais de apoio e no suporte psicossocial às equipas de saúde. É um projeto 
que ultrapassa as paredes do hospital e estabelece parcerias com a Administração Regional de 
Saúde do Centro (ACES Baixo Mondego) e o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra (Hospital 
Pediátrico). 

AÇÃO 5 - REDES DE REFERENCIAÇÃO 

O IPOC pretende reforçar as relações de complementaridade e de apoio técnico entre as institui-
ções com que se articula. Ao nível dos cuidados hospitalares, o IPOC assume-se como entidade de 
referência na região centro, articulando-se com os diversos hospitais, quer através das redes de 
referenciação, quer através de protocolos de colaboração. Ao nível dos cuidados de saúde primá-
rios, o IPOC prossegue uma política de estreita articulação com este nível de cuidados, realizando 
formação e agilizando os canais de comunicação. No contexto dos cuidados continuados, o IPOC 
assegura a articulação através da equipa de gestão de altas. 
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EIXO4   ACESSIBILIDADE E EQUIDADE 

AÇÃO 1 - LISTA DE INSCRITOS EM CIRURGIA: PROGRAMAS ESPECIAIS 

No IPOC a Lista de Inscritos em Cirurgia (LIC) para procedimentos entendidos como não oncológi-
cos é relevante, assumindo particular importância a cirurgia mamária reconstrutiva, com um peso 
significativo no total dos doentes em LIC (18,3%), não só pelo número de casos, como também 
pela antiguidade dos mesmos. Tratando-se de patologia não oncológica e dadas as limitações na 
capacidade de resposta do IPOC, agravadas recentemente com carências ao nível dos recursos 
humanos, estas doentes vêm a sua intervenção adiada, uma vez que as prioridades dos doentes 
oncológicos se sobrepõem. Neste contexto, o IPOC está a concretizar um Programa de Recupera-
ção de Cirurgia Reconstrutiva, o PReCIR, que permitirá intervencionar estas doentes, melhorando 
a capacidade de resposta.

AÇÃO 2 - ALARGAMENTO DA CARTEIRA DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DA CONSULTA EXTERNA 

Sabendo-se que uma das portas de entrada no Serviço Nacional de Saúde é a consulta externa, 
procurando garantir a equidade no acesso e a integração de cuidados, o IPOC alargará a sua 
carteira de especialidades, potenciando um acesso mais rápido e transparente. A instituição con-
tinuará a trabalhar no sentido de garantir 100% de repostas a nível do cumprimento dos Tempos 
Máximos de Resposta Garantidos (TMRG). No sentido de oferecer uma maior diferenciação de cui-
dados aos seus doentes, o IPOC entende como estratégica a criação de uma Unidade de Cirurgia 
Plástica e Reconstrutiva com particular relevância na reconstrução mamária, cirurgia ginecológica 
e de pele. 

AÇÃO 3 - GESTÃO DO MEDICAMENTO 

A Gestão do Medicamento é uma das áreas que o IPOC reconhece como primordial no contexto da 
Oncologia, num esforço de acesso à inovação terapêutica de uma forma responsável e sustentá-
vel. A introdução de biossimilares de medicamentos biológicos tem sido um desafio cumprido de 
forma integradora, em parceria com a Unidade de Farmacovigilância do Centro. 
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AÇÃO 4 - UTILIZAÇÃO RACIONAL DE RECURSOS 

A gestão partilhada de recursos no SNS (GPR-SNS) tem a finalidade de simplificar e aumentar a 
interoperabilidade entre instituições públicas integradas no SNS, permitindo uma melhor e mais 
célere capacidade de resposta na prestação de cuidados aos utentes, seguindo os princípios 
orientadores de qualidade, poupança e transparência. O IPOC foi o primeiro hospital do SNS a 
ter um contrato firmado, no âmbito do GPR-SNS, continuando esta a ser uma das áreas em que 
estará envolvido e empenhado.  

AÇÃO 5 - SIMPLIFICAÇÃO PROCESSUAL 

Dando cumprimento a orientações da Entidade Reguladora da Saúde e às boas práticas, foram di-
vulgados procedimentos gerais para efeitos de agendamentos, cancelamentos e reagendamentos 
de atos assistenciais, bem como o teor das convocatórias. Para coadjuvar o desiderato pretendido 
na vertente assistencial, foram adquiridos equipamentos e software para gestão de filas de espe-
ra nos atendimentos, interligado ao sistema de gestão de doentes e ao processo clínico eletrónico, 
ainda em modelo experimental no piso 1 do ambulatório. O sistema confere maior celeridade 
funcional administrativa e proporciona informação estatística mais rigorosa sobre o tempo que os 
doentes têm que aguardar na sala de espera. 
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EIXO5   INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA 

AÇÃO 1 - REQUALIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO DA CIRURGIA 

O IPOC considera indispensável a requalificação do edifício da cirurgia, sendo que este projeto é o 
investimento mais relevante do Plano Plurianual de Investimentos e aquele que marcará decisiva-
mente a instituição e a região centro por permitir melhorar a qualidade e a segurança nos cuida-
dos prestados, em condições mais alinhadas com os atuais padrões. Outro investimento essencial 
é a construção de um bloco operatório periférico e o seu respetivo apetrechamento, que acolherá 
uma parte substancial da atividade cirúrgica durante o período da obra. 

AÇÃO 2 - ACELERADORES LINEARES 

O IPOC prosseguirá o esforço de modernização tecnológica do serviço de radioterapia, tendo 
adjudicado, no ano de 2019, a aquisição de dois aceleradores lineares para substituição dos 
equipamentos existentes, sem possibilidade de evolução tecnológica. Com esta medida, o IPOC 
manter-se-á como instituição de referência na região centro, na área da radioterapia, aumentando 
o número de tratamentos complexos, diferenciando assim tecnicamente a sua atividade. 

AÇÃO 3 -  REQUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO

O IPOC irá remodelar alguns dos seus espaços de atendimento, procurando qualificar os mesmos, as-
segurando as seguintes dimensões: espaço físico, espaço relacional e espaço de informação e litera-
cia. Estas intervenções preveem assegurar um adequado acolhimento e atendimento ao doente, bem 
como a sua orientação na utilização dos serviços prestados no IPOC. Estes espaços serão também 
um local privilegiado para a promoção da literacia, através do recurso a veículos comunicacionais. 

AÇÃO 4 - HOSPITAL VERDE

O IPOC adota medidas conducentes à promoção do uso eficiente dos recursos através de procedi-
mentos e comportamentos assentes na desmaterialização, reciclagem, valorização dos materiais, 
num esforço de preocupação ambiental, alinhado com o plano de ação para a economia circular. 
Acresce, ainda, que o IPOC tem em curso um projeto de eficiência energética, que pretende concluir 
em 2019, o que lhe permitirá subir dois níveis o certificado energético, passando para o nível A+. 
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AÇÃO 5 - MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO-CIRÚRGICO

Para além do apetrechamento do bloco operatório periférico previsto na ação 1 deste eixo e num 
esforço de modernização que lhe permita alinhar o efetivo com as necessidades atuais e a leges 
artis, o IPOC irá adquirir diversos equipamentos que asseguram uma prestação com elevados 
níveis de segurança e qualidade. Com as novas instalações, prevê-se igualmente a necessidade 
de adquirir o designado equipamento médico pesado para o novo edifício, destacando-se o equi-
pamento de imagiologia e de medicina nuclear. 



21   

EIXO6   CAPACITAÇÃO E MOTIVAÇÃO                   
      DOS RECURSOS HUMANOS 

AÇÃO 1 - COESÃO INTERNA - ENVOLVIMENTO E SENTIDO CORPORATIVO 

Tendo em conta que a satisfação dos profissionais reforça o comprometimento com a missão do 
IPOC, implementar-se-ão medidas que permitam dinamizar o envolvimento dos profissionais nas 
atividades da instituição e aumentar o sentimento de pertença. 

AÇÃO 2 - FORMAÇÃO - MELHORAR E RENOVAR COMPETÊNCIAS 

É uma responsabilidade assumida pelo IPOC proporcionar aos seus profissionais a formação de 
qualidade baseada na evidência, numa cultura geral de aprendizagem, inovação e melhoria con-
tínua. A recente reestruturação e capacitação do Gabinete Coordenador da Formação, associada 
à inovação tecnológica em curso, irá permitir uma partilha eficiente e eficaz do conhecimento e 
da informação. 

AÇÃO 3 - AVALIAÇÕES E RECONHECIMENTO 

No sentido de motivar os profissionais para uma atitude de compromisso, pretende-se incremen-
tar, através de mecanismos de avaliação e estratégias de reconhecimento, o desempenho dos 
profissionais. 

AÇÃO 4 - REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS DE TRABALHO 

O IPOC definiu como objetivo estratégico a melhoria dos espaços de trabalho de modo a que sejam 
garantidas as condições propícias ao desenvolvimento organizacional e melhoria do bem-estar e o 
equilíbrio pessoal/profissional.

AÇÃO 5 - CONTRATUALIZAÇÃO INTERNA: COMPROMISSOS 

Torna-se fundamental dar continuidade ao processo de contratualização interna com os diferentes 
serviços no sentido de alinhar a atividade da instituição com a estratégia definida, tornando-a uma 
função de todos e um processo contínuo. 
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EIXO7   GOVERNAÇÃO CLÍNICA 

AÇÃO 1 - INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

As boas práticas estão associadas à evidência obtida pela investigação, sendo esta uma área 
nobre da Oncologia que o IPOC pretende reforçar mediante a restruturação e capacitação do Ga-
binete Coordenador da Investigação (GCI).

AÇÃO 2 - EFETIVIDADE CLÍNICA

A efetividade clinica deve ser promovida através da implementação de normas de orientação clinica 
baseadas em evidência científica robusta. Os aspetos relacionados com a eficiência (custo efetivida-
de) e com a segurança dos procedimentos terapêuticos devem ser igualmente considerados, sendo 
uma prioridade do IPOC incentivar a prática de uma medicina baseada na excelência clínica. 

AÇÃO 3 - GESTÃO DO RISCO CLÍNICO 

A maximização da segurança dos cuidados clínicos para os doentes é parte integrante dos proces-
sos de acreditação e certificação do IPOC, para a qual é fundamental a formação e sensibilização 
dos profissionais, a promoção de indicadores e a existência de sistemas adequados para o registo 
de incidentes. 

AÇÃO 4 - AUDITORIA CLINICA 

A auditoria clínica permite avaliar, de forma sistemática, os cuidados ministrados aos doentes 
de forma a melhorar a sua saúde e a sua qualidade de vida. Pretende-se manter esta prática na 
instituição de forma regular e ativa. 

AÇÃO 5 - PROMOVER O ENSINO NA ÁREA DA ONCOLOGIA COMO CONDIÇÃO PARA UMA 
PRÁTICA DE EXCELÊNCIA 

É propósito do IPOC assegurar as condições necessárias para o exercício da atividade de ensino mé-
dico pré e pós-graduado. Para tal irão contribuir o Gabinete Coordenador da Formação, bem como a 
Direcção do Internato Médico, estruturas que foram reforçadas nas suas equipas para este fim.
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