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1 Introdução
A aplicação de Gestão Documental tem atualmente disponibilizado o formulário de registo e consulta de informação de
processos relacionados com a celebração de acordos, a utilizadores externos à ARSN.
Deste modo e para que possa aceder aos processos de Celebração de Acordos terá que primeiramente subscrever o serviço
Celebração de Acordos e só depois de lhe ser garantido o acesso é que poderá submeter pedidos relacionados com a
Celebração de Acordos.
Este documento detalha os componentes de subscrição de serviço, consulta de pedidos e submissão de pedidos de
celebração de acordos.

2 Subscrição do Serviço
O link de acesso à subscrição do serviço para utilizadores externos e que esta disponível no portal da ARSN é:
https://gdoccsp-arsnorte.min-saude.pt/lynxit-cubesoftware/m/external_app.php?code=7092fcec47c49c4c3c8b2782231ef611&proc=3886455db345f25cb0b341e11d9db1d
0.
Uma vez acedido o link, serão apresentadas ao utilizador duas alternativas: autenticar-se com credenciais que já tenha
disponíveis ou registar-se.
Para um utilizador aprovado e já com acesso ao serviço, quando tentar efetuar o login entra logo na plataforma (ver capítulo
Acesso de Serviço).

Novo Utilizador
Caso o utilizador ainda não possua credenciais de acesso, deverá clicar no botão Registar e será apresentado o formulário de
subscrição do serviço. O utilizador terá de preencher os seguintes campos:
•
•
•
•

Nome de utilizador;
Email;
Password;
Confirmar Password.

•

Entidade

•

N.º Contribuinte;

•

Morada.

SGQ-FM03.PR10

Para além do preenchimento dos dados referidos anteriormente, terão de ser preenchidos um conjunto de campos adicionais
que caracterizam o serviço que o utilizador está a subscrever, nomeadamente:
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Figura 1 - Subscrição do serviço Celebração Acordos
Após a submissão, será enviado um email para a conta de email identificada no registo, para que o mesmo confirme a sua
autenticidade. Enquanto o utilizador não confirmar o seu registo através do email que recebeu, a entidade não receberá o seu
pedido para que sejam validados os dados submetidos. Só quando o utilizador confirmar o seu registo é que a subscrição do
serviço será considerada. Nesta fase, é confirmado o registo do utilizador, ainda sem a subscrição ativa.

Figura 2 - Email enviado ao utilizador para confirmação de registo
Enquanto o utilizador não confirmar o seu registo através do email que recebeu, a entidade não receberá o seu pedido para
que sejam validados os dados submetidos. Só quando o utilizador confirmar o seu registo é que a subscrição do serviço será
considerada. Nesta fase, é confirmado o registo do utilizador, ainda sem a subscrição ativa.
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Caso o registo do utilizador seja aprovado, o utilizador receberá o seguinte email:
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Figura 3 - Email de validação de um registo
Caso o registo do utilizador seja recusado, o utilizador receberá o seguinte email:
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Figura 4 - Email de recusa do registo
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Utilizador já existente
Caso o utilizador já tenha efetuado um registo de acesso externo, quando aceder ao formulário de subscrição do serviço
através do link, deverá introduzir o seu email no campo Email para confirmar de que já possui registo na plataforma.
Ao tentar colocar o email no campo Email, surgirá uma mensagem ao utilizador a dizer que o email é válido, significando que
a conta já se encontra registada na plataforma.

Figura 5 - Subscrição com utilizador já subscrito ao serviço
Em seguida, e tal como acontece com um utilizador sem conta registada, deverá preencher a informação requerida por este
serviço e clicar no botão Registar.
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Uma vez submetido o pedido, tal como acontece com um utilizador sem conta registada, a entidade irá receber o pedido de
subscrição para que sejam validados os dados submetidos, antes de poder interagir com o serviço ao qual realizou a sua
subscrição.
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3 Acesso ao Serviço
Autenticação
Caso o utilizador já se tenha registado e o seu registo tenha sido aprovado, para poder efetuar o login na plataforma deverá
utilizar o seguinte link: https://gdoccsp-arsnorte.min-saude.pt/lynxit-cube-software/m/
Quando o utilizador receber a confirmação de que foi aprovado o seu acesso ao serviço, este terá que introduzir as credenciais
de acesso Utilizador (deverá introduzir o email associado à conta quando efetuou o registo) e Senha e clicar no botão Entrar
para poder entra.
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Figura 6 – Login
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Recuperação de Palavra-passe
No caso de esquecimento da palavra-passe, o utilizador terá disponível a opção “Esqueci-me da palavra-passe” que lhe
permite definir uma nova palavra-passe para a sua conta.

Figura 7 -Esqueci-me da palavra passe
Quando é selecionada a opção “Esqueci-me da Palavra-passe”, é solicitado ao utilizador para indicar a sua conta de email
com a qual está registado. Após submeter o formulário e, caso o referido email esteja registado, é enviado um email com um
link de acesso a um formulário que permitirá ao utilizador alterar a sua password.
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Figura 8 - Email enviado através da opção Esqueci-me da palavra-passe
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Alteração dos Dados Pessoais
O utilizador irá ter acesso aos seus Dados Pessoais onde poderá alterar alguma informação registada. Para isso, o utilizador
deverá clicar no módulo Dados de Registo para poder aceder ao ecrã.
No cabeçalho encontram-se os dados preenchidos no registo do utilizador, nomeadamente Nome e Email.
Para que sejam efetuadas alterações nestes dois campos, o utilizador deve clicar no botão Editar. Após esta ação, os campos
Nome e Email poderão ser alterados, sendo que no final é necessário clicar no botão Gravar para confirmar as alterações
realizadas.
Ao nível das subscrições, o utilizador poderá remover alguma subscrição, clicando no ícone

.

No final, o utilizador deverá clicar no botão Gravar para confirmar todas as alterações que realizou.
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Figura 9 - Alteração dos dados pessoais
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Alteração de Palavra-passe
No caso de o utilizador querer alterar a sua palavra-passe dentro da plataforma, terá disponível a opção “Alterar Senha” que
lhe permite definir uma nova palavra-passe para a sua conta.
O utilizador terá que clicar no seu nome que se encontra numa barra ao fundo do ecrã, mesmo ao lado de ARS NORTE e
depois terá de clicar na opção “Alterar Senha”. Esta ação fará com que apareça uma nova janela para alteração da palavra
passe. O utilizador terá que introduzir a sua palavra passe atual e depois introduzir a nova que pretende utilizar. No final deve
clicar em Gravar para confirmar as alterações.
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Figura 10 - Alteração da palavra passe

11

Constituição da Plataforma
Após aceder à plataforma, terá disponível no menu Meus Processos todos os serviços cujas subscrições estão ativas, de
forma a que possa aceder aos respetivos processos e submeter pedidos.

Figura 11 - Meus Processos - Página Principal
O ecrã pertencente ao módulo de Meus Processos encontra-se dividido em:
•

Processos: navegador constituído por todos os serviços subscritos (representado na imagem anterior com o
número 1);

•

Listagem de processos: constituído pela área de processos relacionados com o serviço selecionado no navegador
Processos (representado na imagem anterior com o número 2).
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Existe ainda um botão denominado Novo Processo que permite criação de novos processos relacionados com um
determinado serviço.
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3.5.1 Processos
O navegador de serviços é constituído por todos os serviços que foram subscritos

Figura 12 -Navegador de serviços

Cada serviço apresenta-se com o seu nome seguido do número de processos fechados (
).
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que existem até à data e que não estão pendentes de si (

) e o número de processos
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3.5.2 Listagem de processos
A listagem de processos é apresentada consoante o serviço selecionado no navegador de serviços.
A estrutura de cada listagem varia consoante o serviço selecionado.

Figura 13 - Listagem de processos relacionados com um serviço
Independentemente do serviço selecionado, existe um conjunto de filtros que são comuns a todas as listagens de processos
que são utilizados para efetuar pesquisas sobre as mesmas, nomeadamente:
•

Pendente de: corresponde à pessoa atualmente responsável pelo processo

•

N.º de Processo: corresponde ao número pertencente ao processo;

•

Data Inicial: corresponde à data de criação do processo;

•

Data Final: corresponde à data de conclusão do processo;

•

Estado: para introduzir um valor neste campo é necessário clicar no ícone deve clicar no ícone

e depois deve

clicar em
. Na nova janela que irá surgir deve selecionar o estado que pretende para ser utilizado na pesquisa e
em seguida deve clicar em Gravar. Após esta ação, o campo Área Convencionada deverá conter a área que
selecionou anteriormente.
Todos: corresponde a todos os estados; ou seja, a pesquisa na listagem não vai ser influenciada por um
estado específico;
SGQ-FM03.PR10

o
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o

Em Tratamento: corresponde a todos os processos que ainda se encontram em tratamento;

o

Pedido de Esclarecimento: corresponde a todos os processos que ainda se encontram em tratamento;

o

Fechado: corresponde a todos os processos que já foram concluídos.

Depois de definidos os valores para cada um dos filtros, para os poder utilizar é necessário clicar no botão Pesquisar (

SGQ-FM03.PR10

)para que sejam aplicados à listagem,

15

4 Consulta de pedidos de Celebração de Acordos
Para a consulta dos processos relacionados com a Celebração de Acordos é necessário clicar sobre o serviço existente no
navegador de serviços Processo e surgirá do lado direito a área de processos referentes ao serviço.

Figura 14 – Consulta de processos relacionados com o serviço Celebração de Acordos
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A imagem apresentada em seguida representa a consulta de processos relacionados com o serviço Celebração de Acordos.
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Figura 15 - Listagem de processos relacionados com o serviço Celebração de Acordos
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Os processos relacionados com o serviço da Celebração de Acordos encontram-se identificados na listagem pelos seguintes
atributos:
•

Número de Processo: número relacionado com o processo.

•

Entidade Requerente: entidade associada ao processo;

•

Data de Registo: data de criação do processo;

•

Estado: estado atual do processo;
o

Em Tratamento;

o

Pedido de Esclarecimento;

o

Fechado.

•

Pendente de: entidade atualmente responsável pelo processo;

•

Aceder: permite aceder ao processo.

•

Pendente de;

•

N.º de Processo;

•

Data Inicial;

•

Data Final;

•

Estado:
o

Em Tratamento;

o

Fechado.
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Para além disso, é possível utilizar filtros sobre a listagem. Os filtros disponíveis são os seguintes:
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5 Criação de pedidos de Celebração de Acordos
No caso da celebração de acordos, assim que o requerente tiver garantido o acesso à plataforma terá de clicar no botão Novo
Processo e em seguida deverá selecionar o tipo de processo Celebração de Acordos RNCCI. No final deve clicar em Avançar
e ser-lhe-á apresentado o formulário para criar o seu pedido.
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Figura 16 - Criação de um pedido de celebração de acordos
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O formulário possui um cabeçalho, os separadores de registo de informação e os botões para Cancelar ou Gravar o registo
do novo processo.
Para além disso, no canto superior esquerdo do formulário é possível encontrar um conjunto de botões com ações distintas
sobre o mesmo:

Figura 17 - Botões do topo do formulário

•

•
•

(Novo): permite criar um novo processo do mesmo tipo;
(Modificar): permite efetuar alterações ao processo. Sempre que for utilizada esta funcionalidade é necessário
clicar no botão Gravar (que se encontra no canto inferior direito do formulário) para confirmar as alterações ao
formulário;
(Atualizar): permite atualizar a página do formulário;

(Anexar): permite anexar documentação ao processo.
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•
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6 Separadores do processo
Dados Gerais
Neste separador os campos Entidade, Morada da entidade e N.º Contribuinte serão automaticamente preenchidos com base
na informação da entidade associada no momento do seu registo..

Figura 18 – Separador Dados Gerais
De salientar que no campo Âmbito existem três tipos diferentes que a sua seleção influência o conteúdo da tabela das
Tipologias/Camas:
Quando no campo Âmbito for selecionado o valor RNCCI – Geral a tabela Tipologias/Camas apresentará o seguinte
conteúdo:

Figura 19 - Conteúdo da tabela Tipologia/Camas (RNCCI - Geral)
SGQ-FM03.PR10

•
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•

Quando no campo Âmbito for selecionado o valor RNCCI - Saúde Mental a tabela Tipologias/Camas apresentará o
seguinte conteúdo:

Figura 20 - Conteúdo da tabela Tipologia/Camas (RNCCI - Saúde Mental)
Quando no campo Âmbito for selecionado o valor RNCCI - Pediátrica a tabela Tipologias/Camas apresentará o
seguinte conteúdo:

Figura 21 - Conteúdo da tabela Tipologia/Camas (RNCCI - Pediátrica)
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•
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Documentação a Entregar pela Entidade
No separador “Documentação a Entregar pela Entidade” será apresentada a lista de documentos que terão que ser
obrigatoriamente anexados ao processo antes mesmo de submeter ao departamento. Os documentos obrigatórios terão um
visto na coluna Obrigatório.
Por outro lado, existe um conjunto de documentos não obrigatórios, mas que poderão ser definidos como não aplicáveis ao
processo, através da colocação de um visto na coluna Não aplicável.
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Figura 22 – Separador Documentação a Entregar pela Entidade
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Pedido de Informação
Neste separador serão apresentados todos os pedidos de solicitação efetuados pelo departamento no âmbito do processo.
Os pedidos de informação são a maneira que o departamento DC – CSCI possui para lhe indicar que uma informação no
processo está mal preenchida ou que algum documento foi mal anexado.
Cada pedido de informação efetuado pelo departamento, encontrar-se-á identificado pela: Data da Solicitação, Solicitação,
Justificação, Data de Resposta e o ícone para efetuar o registo da resposta à solicitação.

Figura 23 - Separador Notificação de Alteração
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Até registar a resposta ao pedido, poderá editar o processo conforme o que for solicitado pelo departamento DC – CSCI no
pedido de informação.
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6.3.1.1 Registo de uma resposta a um pedido de solicitação
Quando um pedido de solicitação é efetuado, será notificado por email sobre o mesmo e terá que consultar o pedido no
respetivo processo.
De seguida, terá de abrir o separador Pedido de Informação para poder consultar o pedido de informação que lhe foi feito.
Para registar a resposta ao pedido é necessário que clique no ícone
pertencente ao pedido onde pretende registar a
resposta. Esta ação vai fazer com que se abra uma nova janela que lhe vai permitir registar a resposta à solicitação.

Figura 24 - Registo de uma resposta a uma solicitação efetuada
No campo “Resposta” deverá introduzir a sua resposta ao pedido recebido e depois deve clicar em Gravar. A partir do momento
que a resposta fique registada, a mesma passa a ser apresentada em conjunto com a restante informação do pedido de
informação na listagem de pedidos de informação do separador através do campo “Justificação”. Quando todos os pedidos
de informação são respondidos, o processo volta ao departamento para que seja dado seguimento ao tratamento do mesmo.

Figura 25 - Resposta de uma solicitação
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De salientar que enquanto não registar a sua resposta ao pedido, caso seja necessário poderá editar o processo para que
possa corrigir alguma informação ou anexar documentos que tenham sido anexados incorretamente e que foram reportados
pelo departamento no pedido de informação.
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7 Submissão do Pedido
Inicialmente deve preencher o formulário, introduzindo dados nas abas “Dados Gerais” e “Documentação a Entregar pela
Entidade”.
Terá igualmente disponível um separador denominado “Pedido de Informação” que servirá para registar a resposta a pedidos
de solicitação de informação que sejam efetuados por parte do departamento DC – CSCI.
De salientar que só pode submeter o pedido quando todos os campos do separador “Dados Gerais” estiverem preenchidos
assim como quando os documentos aplicáveis ao processo estiverem anexados no separador Documentação a Entregar
pela Entidade.
Os campos Entidade, Morada da entidade e N.º Contribuinte serão automaticamente preenchidos com base na informação
da entidade associada ao utilizador.
Depois de estar tudo preenchido, é necessário que clique em Gravar para que o processo seja criado. A partir deste momento
o processo é registado, mas ainda está do seu lado, uma vez que apenas gravou o mesmo e não o submeteu para o
departamento iniciar o tratamento. Desta forma permite que possa verificar novamente tudo o que foi preenchido e editar
alguma informação que tenha introduzido de forma incorreta através do botão

antes de submeter ao departamento.

Estando o processo em conformidade, deverá clicar no botão Submeter Formulário (que aparecerá no canto inferior esquerdo
depois de ter clicado no botão Gravar) para que o mesmo seja submetido internamente para o departamento DC – CSCI e
seja dado início ao seu tratamento.
A partir do momento em que o processo é submetido passará a ser apresentado na listagem de processos com o estado “Em
tratamento” durante toda a fase de intervenção por parte do DC – CSCI.
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Quando é efetuado um pedido de informação por parte do departamento DC – CSCI durante o tratamento do processo, o
estado do pedido passará a ser “Pedido de Esclarecimento” até que registe a resposta ao mesmo.
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