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O IPO-Porto considera que a melhoria contínua é uma atitude fundamental 
na sua atividade assistencial e desenvolvimento organizacional.

Neste contexto o planeamento estratégico é uma peça obrigatória para que 
a evolução e o crescimento sejam realizados como um alinhamento dos objeti-
vos estratégicos e objetivos operacionais.

Em janeiro de 2016 foi feita a avaliação de resultados do plano estratégico 
2013-2015 e, em conjunto com as direções intermédias, foi realizada uma 
sessão de brainstorming para colheita de novas ideias e programas que for-
taleçam os três eixos de atuação estratégica.

De maior centro de oncologia nacional vamos orientar a nossa visão para 
ser reconhecido como um dos centros europeus que possam integrar o futuro 
“Cancer Core Europe” (20+).

Os três eixos estratégicos a perseguir são:
▶ O doente no Centro
▶ Inovação em Oncologia
▶ Dimensão e Qualidade

Estes eixos são constituídos por programas operacionais sempre no sentido 
de fortalecer a cultura organizacional, melhorar a integração e satisfação 
na prestação de cuidados, promover uma visão global e reforçar os sistemas 
de informação e empodoramento dos cidadãos.

Esta é a nossa visão, estes são os objetivos a perseguir.

Dr. Laranja Pontes
Presidente do Conselho  
de Administração



O Triângulo Estratégico 
sintetiza os três vetores 
estratégicos do IPO-Porto, 
que se desdobram num 
conjunto de projetos  
desenvolvidos no triénio  
2013-2015.

Plano estratégico
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Neste eixo, o IPO-Porto materializa a sua visão 
de cuidados de saúde holísticos, maximizando a 
qualidade, o conforto e a sustentabilidade do seu 
sistema assistencial.

▲ Clínicas de Patologia 
A atividade ambulatória da Instituição orga-
niza-se em unidades multidisciplinares por 
patologia, que são a base da estrutura assis-
tencial, permitindo desenvolver a atividade em 
torno do doente. O IPO-Porto tem atualmente 
11 Clínicas de Patologia que são o expoente 
máximo de qualidade e humanismo no trata-
mento do doente.

▲ Menos burocracia/Kioskes
Os Kioskes electrónicos são uma aposta ins-
titucional na desburocratização do processo 
administrativo, sendo uma solução automa-
tizada de gestão na relação com os doentes 
à chegada  (check-in), à saída (check-out) e na 
continuidade de cuidados (visitas futuras, cui-
dados no domicílio, preparações e declarações).

▲ Processo Clínico Eletrónico Mural-D 
O Mural-D permitiu alargar para a área clínica 
o processo de desburocratização, registo e 
comunicação, tornando a Instituição cada vez 
mais eficiente. Está disponível para médicos, 
enfermeiros e outros profissionais e integra-
do no sistema de informação hospitalar, tendo 
uma adesão de 100 por cento.

O Doente no Centro
Afirmar a centralidade do Doente

EIXO



▲  Consórcio PORTO. Comprehensive Cancer 
Centre (P.ccc)
O Consórcio PORTO. Comprehensive Cancer 
Centre (P.ccc) enquanto contexto de coope-
ração científica, tem permitido impulsionar a 
atividade combinada do IPO-Porto e do IPA-
TIMUP, assumindo o desejado papel do maior 
centro nacional de inovação em oncologia. 

▲  EPOP - Escola Portuguesa de Oncologia do 
Porto  
A Escola Portuguesa de Oncologia do Porto, 
enquanto responsável pelo ensino e integração 
profissional dos profissionais na área da Onco-
logia e Saúde, tem vindo a apostar no ensino do 
1º, 2º e 3º ciclos do ensino superior e na dina-
mização de eventos, seminários e workshops, 
alguns dos quais dirigidos à comunidade.

Inovação em Oncologia
Ambicionar ser líder em Inovação e em I&D em Portugal

▲ Unidade de Ensaios Clínicos
A Unidade de Ensaios Clínicos, colaborando 
no desenvolvimento de novas terapias contra 
o cancro, através da participação em ensaios 
clínicos multicêntricos da indústria farmacêu-
tica ou académicos, tem proporcionado aos 
doentes do IPO-Porto alternativas terapêu-
ticas para o tratamento do cancro. Também 
contribui para a afirmação de centro reputa-
do, suscetível de ser apresentado perante 
stakeholders da saúde, como uma referência 
nacional de excelência na investigação clínica.

EIXO



▲  Maior Serviço de Radioterapia da Península 
Ibérica
O IPO-Porto tem um serviço de Radioterapia 
com tecnologia de ponta que disponibiliza aos 
seus doentes, com técnicas de vanguarda 
adequadas ao tratamento das especificida-
des de cada patologia. A capacidade instala-
da está dimensionada para o tratamento de 
doentes do IPO-Porto mas também de doen-
tes de outras instituições.

▲  Maior prestador em Internamento e Ambu-
latório
O IPO-Porto é a instituição que maior número 
de doentes oncológicos trata a nível nacional, 
possuindo os recursos técnicos e humanos 
adequados ao tratamento das várias áreas. 
Tem vindo a apostar na ambulatorização dos 
cuidados de saúde, quer na área da quimio-
terapia quer na cirurgia, pelas vantagens que 
essas abordagens têm para os doentes.

▲ Acesso Rápido e Fácil
A Instituição trata mais de 10 mil novos doen-
tes por ano, garantindo um acesso rápido e 
fácil aos cuidados de saúde. Publicita regular-
mente os seus tempos de espera, numa atitude 
de transparência e accountability.

Centro de Oncologia de maior dimensão
Crescer e evoluir em qualidade

EIXO
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Plano estratégico
Para 2016-2018
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A visão central: 
Ser Comprehensive Cancer Centre 
de nível Cancer Core Europe

Isto significa ser orientado para oportunidades, tais como:
▶ Iniciativa em lançar projetos de investigação próprios
▶ Entrar em consórcios internacionais de elevada performance
▶ Aproveitar financiamentos P2020 e H2020
▶ Incrementar a ligação com  o i3S
▶ Ser o nó de acesso dos doentes a novas terapêuticas 
▶  Ter capacidades em medical writting e estatística para incentivar a publicação científica 
▶ Lançar ações para ser reconhecido pelos resultados
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▲  Instituto de Investigação em Saúde do IPO-
Porto - IISIPOP
 Estabelecer um ambiente de excelência cien-
tífica, enquanto suporte nomeadamente para:
▶  Investigação em largo espectro: clínica, 

gestão de serviços, aplicada, outcomes re-
search, ensaios, entre outros

▶  Projeto “We are recruiting”, a próxima fase 
da maturação do centro de ensaios clínicos 
no IPO-Porto

▶  Valorização externa dos nossos resultados
▶  Eficácia da comunicação nos seguintes 

atributos: EPOP; I&D; Cuidados de Saúde 
altamente diferenciados

▶  Projetos inovadores em radioterapia asso-
ciada a imagem molecular.

▲ EPOP: Reforçar com formação institucional
Manter todos as apostas atuais da EPOP e 
expandir, reforçando as suas potencialidades 
para a formação institucional a fim de obter:
▶ Mais comunicação interna
▶  Incrementar a coesão dos Recursos Humanos
▶  Usar a formação como alavanca de orienta-

ção para eficiência e boas práticas
▶ Valorização interna da marca IPO-Porto

▲ P.ccc – Porto Comprehensive Cancer Centre
▶  Reforçar a investigação de translação, bá-

sica e epidemiológica através do trabalho 
de rede com o i3S

▶  Realizar o conceito de B3 – from bed to bench 
and back com projetos pioneiros e reconhe-
cidos nacional e internacionalmente

Inovação em Oncologia

Através deste eixo pretende-se assegurar o futuro e a correta perceção por todos os stakeholders do 
valor gerado no IPO-Porto

EIXO



▲ Ter um Centro de Contacto Clínico
Este centro terá um papel central e mobiliza-
dor noutras dinâmicas internas com vista a be-
neficiar os seguintes aspetos da relação com 
os stakeholders:
▶ Perceção de qualidade 
▶ Potenciar a autonomia do doente e família
▶ Permitir gestão de expectativas
▶  Desenvolver indicadores (p.e. qualidade de 

vida)
▶  Implementar APP’s, portal para interação 

com stakeholders
▶ Otimizar agendamentos de doentes
▶  Aumentar a segurança, conforto e diminuir 

os encargos dos doentes

O Doente no Centro

▲ Gestor do Doente
Fazer “gestão do doente” significa ir mais além 
e através de metodologia de melhoria contínua 
afirmar o nosso compromisso com resultados 
e sustentabilidade:
▶  Estabelecer gestor do doente
▶  Ter em vista qualidade e segurança do doente
▶  Investir em IT 
▶  Rever processos
▶  Perseguir e eliminar estrangulamentos
▶  Normalizar procedimentos
▶  Monitorizar acesso interno
▶  Estimular eficiência operacional

▲ Capacitação Digital do Doente
Significa criar mecanismos de interação, ca-
pazes de assegurar uma relação segura e con-
veniente para o doente, acompanhando toda a 
inovação que o “digital” vai trazer à saúde nos 
próximos anos:
▶  m-health
▶  e-health
▶  u-health

Este eixo representa a vontade do IPO-Porto em encontrar meios práticos de colocar o doente no centro, 
para assegurar efetividade clínica e eficiência operacional, assim como maior empoderamento do doente.

EIXO
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▲ Rede Colaborativa Regional de Oncologia
Esta rede propõe ser um hub de partilha de in-
formação, conhecimento e de boas práticas. 
Permitirá:
▶  Crescer com diferenciação, concentração 

em patologias complexas, meios/equipa-
mentos diferenciados e nichos

▶  Investir no reforço das áreas core
▶  Rede biunívoca
▶  O IPO-Porto como pivot da rede
▶  Relação com cuidados primários e hospitais

Centro de Oncologia com Elevada Dimensão e Qualidade

Significa crescer em quantidade e em qualidade, sem perder de vista o acesso e a sustentabilidade.

▲  Ser Centro Nacional de Referência em Diag-
nóstico
Deve valorizar-se o papel do diagnóstico na 
garantia de acesso e de sustentabilidade do 
SNS. O IPO-Porto tem aqui um papel que inclui:
▶  Ter competência em diagnósticos diferen-

ciados
▶  Ser o local de relação com patologias familiares 

de risco
▶  Coordenar a prevenção e o controlo

▲  Ser o Gestor Regional da Informação do 
Controlo do Cancro
▶  Outcomes Research Lab, gestão de base 

de dados que promovem conhecimento e 
orientação em oncologia

▶  Liderar e promover normas para acompa-
nhamento de sobreviventes

EIXO





INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DO PORTO
FRANCISCO GENTIL, EPE

Rua Dr. António Bernardino de Almeida
4200-072 Porto - PORTUGAL

T +351 225 084 000
F +351 225 084 016

www.ipoporto.pt
gabinetedecomunicacao@ipoporto.min-saude.pt


