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Desvantagens

● Mais tempo despendido com recursos humanos 

● Maior probabilidade de erro na passagem de informação

● Menor rigor na operacionalização do serviço



Objetivos

Redefinir a inter-relação do SNA com a empresa concessionária e com todos os 

serviços requisitantes

Maior rigor em toda a operacionalização do serviço

Reduzir o tempo despendido em funções de caráter administrativo devido à falta de 

automatismo na gestão de utentes/dietas

Diminuir a probabilidade de erro devido a falhas na passagem de informação

Reduzir a margem de erro na distribuição

Permitir uma gestão rigorosa da despensa e consumos a nível da alimentação 

fornecida
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●Nova dinâmica no SNA

● Nova estrutura de organização e administração do

serviço prestado ao nível da alimentação melhorando a

qualidade e a segurança dos cuidados de saúde prestados

● Melhoria das condições de fornecimento de refeições,

através de uma gestão da informação mais eficaz,

permitindo a monitorização de parâmetros de despesa e a

criação de indicadores estatísticos com vista à melhoria.
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