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O projeto Care4Value visa desenvolver e implementar um modelo de sistema de informação de controlo de gestão que 
maximize a criação de valor (resultados em saúde por euro gasto) nas Unidades de Cuidados Continuados Integrados 
de Saúde (UCCIS). O modelo será desenvolvido e testado através da intervenção a implementar numa UCCIS parceira 
do projeto, numa lógica de projeto-piloto. Estão previstos os seguintes resultados inovadores:

- modelo integrado de recolha, tratamento, análise, comparação e reporte de informação reveladora da relação entre 
os custos e resultados em saúde;

- ferramentas inovadoras de recolha de dados centrados no doente e seu contexto (incluindo o desenvolvimento de 
uma aplicação móvel para recolha de dados dos cuidadores), disponibilizadas às equipas de intervenção.

Estes resultados contribuirão para suportar a decisão por parte dos gestores e das equipas de intervenção, visando 
a qualidade, eficiência e sustentabilidade destas organizações.
Care4Value aims to develop and implement a model of management control information system, which maximizes value creation 
(defined as health outcomes per unity of cost) in long-term care providers. The model will be developed and tested on the basis of an 
intervention to be carried out in a long-term care unit, using a pilot project approach. The following innovative results are expected:

- Integrated model of data collection, processing, analyzing, comparison and reporting, revealing the relation between costs and 
health outcomes;

- Innovative, practice embedded and patient-centered tools to data collection (including a mobile application to collect caregivers’ data).

These results will support decision making by managers and practitioners, aiming at organization’s quality, efficiency and sustainability.
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