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MENSAGEM DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

 

O ano de 2014 representou mais uma fase decisiva na afirmação e na prossecução do 

projeto do Centro Hospitalar de Leiria (CHL), em função da consolidação da transferência de 

competências do Hospital Bernardino Lopes de Oliveira – Alcobaça que integrava o Centro 

Hospitalar do Oeste para este centro hospitalar, relativas à prestação de cuidados de saúde 

à população do concelho de Nazaré e do concelho de Alcobaça, excetuando-se as 

populações das freguesias de Alfeizerão, Benedita e São Martinho do Porto, operada pelo 

Decreto-Lei n.º 116/2013, de 9 de agosto. 

 

Assim, a partir de 1 de setembro de 2013, o CHL (agora assim designado por força do 

Decreto-Lei n.º 157/2013, de 12 de novembro), passou a ser composto por três unidades 

hospitalares, o Hospital Santo André, hospital sede e mais diferenciado, o Hospital Distrital 

de Pombal, situado a norte do distrito e o Hospital de Alcobaça Bernardino Lopes de 

Oliveira, localizado a sul do distrito, permitindo uma resposta integrada de cuidados 

hospitalares a esta vasta região, que servimos, de cerca de 400.000 habitantes. 

 

O ano de 2014 ficou, ainda, marcado pelo quadro restrito de operação decorrente das regras 

introduzidas no setor, particularmente nos hospitais EPE, em função da manutenção do 

Programa de Assistência Económica e Financeira e das suas medidas especialmente 

exigentes na Saúde, com destaque para a contratação de profissionais e para a realização de 

investimentos, aspetos críticos para este tipo de instituições. A revisão do modelo de 

financiamento e principalmente a baixa dos preços referência do Plano Estratégico, base 

essencial do financiamento do Centro Hospitalar, também contribuiu para acentuar a 

exigência da gestão que caracteriza a saúde. 

 

Para além do referido, destacamos: 

 

1. A integração do Hospital de Alcobaça Bernardino Lopes de Oliveira, no CHL, com efeitos 

a 1 de setembro de 2013, tendo-se desenvolvido um plano para garantir uma integração 

sem interrupção de prestação de serviço, com melhoria organizacional inerente ao 

processo de reestruturação global do CHL. 
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2. O aumento da acessibilidade, reduzindo-se a lista de espera cirúrgica e a lista de espera 

para a consulta externa, num envolvimento profícuo entre as equipas hospitalares e os 

cuidados de saúde familiares. 

 

3. A atividade assistencial realizada no final do período evidencia um comportamento 

favorável na generalidade das linhas de produção, em parte expectável, atendendo aos 

pressupostos e objetivos do Plano Estratégico 2014-15 (PE 2014-15), ao aumento de 

produção decorrente da integração do HABLO no CHL, e, bem assim, em função das 

alterações organizacionais e de funcionamento introduzidas pela criação do Centro 

Hospitalar. Quanto à execução das metas de produção, consideram-se os resultados 

obtidos positivos e em linha com o esperado, com crescimento face a 2013, no 

internamento (3,2%), consulta externa (11,8%), urgências médico-cirúrgica e básica 

(atendimentos totais, com +0,8% e +37,5%, respetivamente), o hospital de dia (sessões 

que geram GDH, com +36,9%), a atividade cirúrgica ambulatória (base, com +18,5% e 

adicional, com +27,6%) e urgente (11,9%) e o serviço domiciliários (8,0%).  

 

4. Promoveu-se, na linha do ano anterior, a orientação estratégica dirigida à diferenciação 

de todos os serviços exortando-os a definir continuamente a missão dos mesmos, 

antecipando soluções para a procura cada vez mais exigente e mais informada. Com isso, 

concentraram-se serviços dos três hospitais, numa lógica de obtenção de escala clínica e 

organizacional, diferenciaram-se e autonomizaram-se consultas, meios de diagnóstico e 

tipos de tratamentos, celebraram-se protocolos com instituições mais e menos 

diferenciadas, sabendo que o papel dos serviços de saúde hospitalar deve ser visto numa 

perspetiva de rede e de complementaridade. 

 

5. Manteve-se e aprofundou-se o projeto empresarial, como está definido e como tem sido 

preocupação assumida da tutela, tendo o CHL refletido os melhores indicadores de 

sucesso. Gestão equilibrada, do ponto de vista económico e financeiro, com reflexo nos 

resultados positivos, em continuidade com o registado nos anos anteriores, à exceção do 

ano 2012 – como consequência imprevista do acórdão do Tribunal Constitucional 

relativo à declaração de inconstitucionalidade da norma da Lei do Orçamento do Estado 
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para 2013 sobre a suspensão do subsídio de férias –, necessários à consecução do plano 

de modernização e de investimento associado. Investimentos sensíveis, que são 

essenciais ao cumprimento da missão do CHL no quadro do SNS, assumidamente uma 

instituição de saúde de referência regional, quer para os utentes, quer para os restantes 

stakeholders. Neste particular, o período em causa não foi exceção. Registaram-se, em 

linha com o passado, indicadores económicos e financeiros favoráveis, demonstrando a 

solidez do CHL, em linha com o previsto no PE 2014-15. 

 

6. O ano de 2014 implicou, como é do conhecimento geral, o contínuo esforço de gestão 

deste Centro Hospitalar. Todavia, o apoio manifestado e os resultados alcançados com o 

reconhecimento público tantas vezes manifestado, tem servido de alavanca à crescente 

motivação dos nossos quadros que, participando cada vez mais na gestão do hospital, 

partilham das nossas preocupações e são parte ativa na busca das melhores práticas de 

prestação de cuidados e de gestão, que muito nos orgulham. 

 
7. Por fim o ano de 2014 foi ainda marcado pelo desenvolvimento e execução da estratégia 

para a qualidade, traduzida na focalização de investimentos e de processos assistenciais 

e organizacionais dirigidos à obtenção da reacreditação, pela JCI, e da acreditação 

(primeira) no HDP e no HABLO, com previsão de avaliação em meados de 2015. 

 

8. Cumpre-nos, pois, agradecer à comunidade hospitalar. Agradecemos, particularmente, 

ao Ministro da Saúde, ao Ministro das Finanças e da Administração Pública e respetivos 

serviços, às autoridades locais, aos órgãos sociais do CHL, aos nossos utentes, clientes e 

fornecedores a colaboração prestada no exercício de 2014. 
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BREVE APRESENTAÇÃO 

 

CARACTERIZAÇÃO E ENQUADRAMENTO DO CENTRO HOSPITALAR 

 
O Centro Hospitalar Leiria, E.P.E (CHL) é composto por três unidades de saúde. O Centro 

Hospitalar surgiu da fusão realizada entre o Hospital de Santo André, E.P.E (HSA) situado em 

Leiria e o Hospital Distrital de Pombal (HDP) sito em Pombal e da transferência de 

competências do Centro Hospitalar do Oeste, no que se refere ao Hospital de Alcobaça 

Bernardino Lopes de Oliveira (HABLO), que se situa em Alcobaça. 

 

A junção destas três unidades de saúde em Centro Hospitalar resulta da publicação do 

Decreto-Lei n.º 30/2011, de 2 de março, que teve por objetivo promover a reestruturação 

do parque hospitalar numa lógica de integração e complementaridade, concentração de 

recursos e de compatibilização de desígnios estratégicos e da publicação do Decreto-Lei n.º 

116/2013, de 9 de agosto, que procedeu à transferência de competências relativas à 

prestação de cuidados de saúde às populações dos concelhos de Nazaré e Alcobaça, com 

exceção das populações das freguesias de Alfeizerão, Benedita e São Martinho do Porto. 

Nesse sentido e com base em critérios de homogeneidade demográfica, complementaridade 

assistencial e de existência de protocolos e circuitos de colaboração procedeu-se à referida 

fusão e respetiva transferência. 

 

O CHL tem uma área de influência que abrange uma população na ordem dos 400.000 

habitantes (residentes nos concelhos de Batalha, Leiria, Marinha Grande, Porto de Mós, 

Nazaré, Pombal, Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos, Castanheira de Pêra, Ansião, 

Alvaiázere e parte dos concelhos de Alcobaça, Ourém e Soure), dispõe das valências de 

Anatomia Patológica, Anestesiologia, Cardiologia, Cirurgia Geral, Dermatologia, 

Endocrinologia, Estomatologia, Medicina Física e Reabilitação, Gastrenterologia, Ginecologia, 

Hematologia, Imagiologia, Imuno-Hemoterapia, Imunoalergologia, Medicina Interna, 

Medicina Intensiva, Neurologia, Neurocirurgia, Obstetrícia, Oftalmologia, Oncologia Médica, 

Ortopedia, Otorrinolaringologia, Patologia Clínica, Pediatria, Neonatologia, Pedopsiquiatria, 

Pneumologia, Psiquiatria, Hemodinâmica e Pacing Cardíaco, Cuidados Intensivos Cardíacos e 

Urologia. 
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Enquanto unidade hospitalar de referência do Distrito de Leiria, o CHL desenvolve a sua 

atividade assistencial em internamento, dispondo para tanto de 558 camas ativas (448 na 

unidade de Leiria, 56 na unidade de Pombal e 54 na unidade de Alcobaça) a que acrescem 50 

camas da Unidade de Internamento de Doenças de Evolução Prolongada de Psiquiatria 

(UIDEPP), urgência, dispondo de quatro setores autónomos (urgência geral, urgência 

ginecológica/obstétrica e urgência pediátrica na unidade de Leiria e urgência geral nas 

unidades de Pombal e Alcobaça), consultas externas, servidas por 125 gabinetes de 

consultas e respetivos apoios (112 na unidade de Leiria, 7 na unidade de Pombal e 6 na 

unidade de Alcobaça), hospital de dia, dotado de 8 camas e 15 cadeirões na unidade de 

Leiria e de 8 cadeirões na unidade de Pombal, e cirurgia de ambulatório, com 3 salas de 

operações na unidade de Leiria, 1 sala na unidade de Pombal e 1 sala na unidade de 

Alcobaça. O Centro Hospitalar dispõe, ainda, de Bloco Operatório dotado de 10 salas de 

operações na unidade de Leiria, 1 sala na unidade de Pombal e 1 sala na unidade de 

Alcobaça e dos seguintes Serviços Complementares de Diagnóstico e Terapêutica: Anatomia 

Patológica (setores de Histopatologia, Citologia e Tanatologia), Patologia Clínica (setores de 

Bioquímica, Hematologia, Imunologia e Bacteriologia), Imagiologia (setores de Radiologia 

Convencional, TAC, Angiografia, Ecografia, Mamografia e Ressonância Magnética Nuclear), 

Medicina Física e de Reabilitação (Eletroterapia e Termoterapia, Terapia Ocupacional e 

Atividades da Vida Diária, Terapia da Fala, Reabilitação Pediátrica, Cinesiterapia Respiratória, 

Mecanoterapia (ginásio) e Hidrocinesibalneoterapia), Imuno-Hemoterapia e setor de 

Exames Especiais abrangendo técnicas específicas de diversas especialidades médicas. 

 

No âmbito da execução da sua missão de prestação de cuidados de saúde à população da 

sua área de influência, o CHL articula-se, por intermédio de um sistema de referenciação em 

desenvolvimento e aperfeiçoamento, com os centros de saúde existentes nessa área 

geográfica, com os demais hospitais do Serviço Nacional de Saúde, do Distrito e centrais de 

Coimbra e com as instituições integradas na rede de cuidados continuados integrados, numa 

ótica de racionalização, complementaridade e hierarquização do sistema de cuidados; da 

mesma forma apoia e colabora, muitas vezes mediante a celebração de protocolos 

específicos, com as restantes unidades privadas ou de natureza social integradas no Sistema 

Nacional de Saúde, através da aquisição ou prestação de serviços, ou com outras instituições 

cujas atividades se interligam com a missão do Centro Hospitalar, como sejam as entidades 

com responsabilidades de ensino, formação ou investigação. 
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CUMPRIMENTO DAS ORIENTAÇÕES LEGAIS 

 

1. Objetivos de Gestão 

 

Como objetivos de gestão consideram-se os que constam do Plano Estratégico de 2014.  

 

Objetivos gerais. Atendendo ao posicionamento fulcral do Centro Hospitalar no quadro do 

sistema local e regional da prestação de cuidados de saúde, tem-se como orientação 

estratégica global a consolidação desse posicionamento, através da melhoria técnica, social 

e económica do desempenho das atividades instaladas, sem embargo de, em áreas 

específicas, designadamente de diagnóstico e terapêutica, se promover o reforço da 

especialização técnica ou de melhorar os mecanismos de complementaridade com as 

unidades hospitalares públicas da área de influência do Centro Hospitalar. 

 

 

Dentro desta linha de orientação estratégica, o Centro Hospitalar visa a prossecução dos 

seguintes objetivos gerais: 

� Desenvolver uma cultura organizacional empresarial, visando o pleno aproveitamento do 

potencial proporcionado pelo modelo de gestão que enforma o funcionamento do 

Centro Hospitalar, no contexto do regime jurídico enquanto entidade pública 

empresarial, e tendo por orientação a consecução de objetivos de gestão mais exigentes, 

numa ótica de consolidação da sustentabilidade técnica, social, económica e financeira; 

� Aumentar a utilidade social da instituição, através da melhoria da satisfação das 

necessidades dos doentes, designadamente pelo esforço sistemático de redução e 

eliminação das listas de espera; 

� Promover a equidade no acesso e a qualidade na prestação de cuidados, simplificando os 

procedimentos de atendimento e da satisfação das necessidades; 

� Economizar custos, mediante uma maior eficiência na organização e utilização dos 

recursos técnicos e humanos, na gestão de materiais e na racionalização de 

procedimentos e de atividades; 

� Controlar a situação económico-financeira, através do aumento do esforço de cobrança 

de receitas e da contenção da realização de despesas; 

� Aperfeiçoar e atualizar o sistema de informação para a gestão, reforçando a utilidade dos 
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instrumentos disponíveis na ótica da sua adequação à natureza empresarial da 

organização e aos novos modelos de gestão e de organização interna; 

� Melhorar as condições do exercício da atividade profissional, promovendo ações de 

formação continuada, executando uma política de informação clara e coerente e 

adotando um sistema de avaliação do desempenho incentivador do desenvolvimento 

pessoal e organizacional assente no reconhecimento do mérito; 

� Desenvolver a qualidade organizacional do Centro Hospitalar em todas as suas vertentes, 

através da concretização do processo de acreditação global; 

� Adotar medidas, de forma sistemática, que visem assegurar adequadas condições de 

higiene e segurança no trabalho; 

� Dignificar e divulgar a imagem externa do Centro Hospitalar, nomeadamente através da 

realização de inquéritos aos utentes e da auscultação da comunidade e, bem assim, da 

melhoria da humanização e das condições de atendimento e tratamento. 

 

Objetivos operacionais, de eficiência e económico-financeiros. Para o exercício de 2014, no 

âmbito do Plano Estratégico, foram estabelecidos objetivos de gestão específicos, que se 

sintetizam nos quadros seguintes e nos quais também se indica o respetivo grau de 

cumprimento.  
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Quadro 1 
 

 

 

Atividade Assistencial Total
Realizado 

2013

Realizado 

2014

Plano 

Estratégico 

2014

% Execução 

PE 2014

1. Consultas Externas: 219.838 245.859 245.173 100,3%

N.º Primeiras Consultas Médicas 77.508 87.266 85.852 101,6%

N.º Consultas Médicas Subsequentes 142.330 158.593 159.321 99,5%

2. Internamentos:

Doentes Saídos (base dados GDH) 24.828 25.625 25.703 99,7%

GDH Médicos 16.814 17.813 18.069 98,6%

GDH Cirúrgicos Programados (Base + Adicional) 5.402 4.907 4.955 99,0%

GDH Cirúrgicos Urgentes 2.612 2.905 2.679 108,4%

Dias de Internamento de Doentes Crónicos

Psiquiatria Crónicos no Hospital 17.085 17.081 16.358 104,4%

Doentes Crónicos Ventilados 730 253 253 100,0%

3. Episódios de GDH de Ambulatório: 9.107 11.145 11.072 100,7%

GDH Cirúrgicos (Base + Adicional) 6.166 7.119 7.327 97,2%

GDH Médicos 2.941 4.026 3.745 107,5%

4. Urgências:

Atendimentos totais 182.581 196.985 197.533 99,7%

Atendimentos sem internamento 166.102 179.047 181.787 98,5%

5. Sessões em Hospital de Dia (s/ GDH): 7.100 6.558 6.396 102,5%

Hematologia 734 820 839 97,7%

Outras sessões 6.366 5.738 5.557 103,3%

6. IG até 10 semanas:

IG medicamentosa 381 360 398 90,5%

IG Cirúrgica 0 2 0 -

7. Serviços Domiciliários:

Visitas domiciliárias 2.022 2.183 2.044 106,8%

8. Diagnóstico e Tratamento de Infertilidade:

N.º Consultas de Apoio à Fertilidade (Estudo Inicial) 88 125 120 104,2%

N.º Induções Ováricas 97 75 100 75,0%

9. Atividade Cirúrgica: 13.732 14.692 14.961 98,2%

Convencional 5.480 4.958 4.955 100,1%

Ambulatório 5.819 7.012 7.327 95,7%

Urgente 2.433 2.722 2.679 101,6%

10. Partos: * 1.814 1.842 2.050 89,9%

Eutócicos 992 932 1.107 84,2%

Cesarianas 506 567 595 95,3%

Outros Partos 316 343 348 98,6%

* Metas internas porque com o PE não existem metas externas para Partos
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Quadro 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade Assistencial SNS e Subsistemas Públicos
Realizado 

2013

Realizado 

2014

Plano 

Estratégico 

2014

% Execução 

PE 2014

1. Consultas Externas: 217.665 241.525 242.800 99,5%

N.º Primeiras Consultas Médicas 76.504 85.665 84.800 101,0%

N.º Consultas Médicas Subsequentes 141.161 155.860 158.000 98,6%

2. Internamentos:

Doentes Saídos (base dados GDH) 24.110 24.919 25.000 99,7%

GDH Médicos 16.367 17.359 17.600 98,6%

GDH Cirúrgicos Programados (Base + Adicional) 5.297 4.849 4.900 99,0%

GDH Cirúrgicos Urgentes 2.446 2.711 2.500 108,4%

Dias de Internamento de Doentes Crónicos

Psiquiatria Crónicos no Hospital 17.085 17.081 16.358 104,4%

Doentes Crónicos Ventilados 730 253 253 100,0%

3. Episódios de GDH de Ambulatório: 9.019 11.066 10.950 101,1%

GDH Cirúrgicos (Base + Adicional) 6.105 7.072 7.250 97,5%

GDH Médicos 2.914 3.994 3.700 107,9%

4. Urgências:

Atendimentos totais 173.378 186.863 187.366 99,7%

Atendimentos sem internamento 157.506 169.603 172.220 98,5%

5. Sessões em Hospital de Dia (s/ GDH): 6.996 6.129 6.300 97,3%

Hematologia 701 789 800 98,6%

Outras sessões 6.295 5.340 5.500 97,1%

6. IG até 10 semanas:

IG medicamentosa 380 357 398 89,7%

IG Cirúrgica 0 2 0 -

7. Serviços Domiciliários:

Visitas domiciliárias 2.022 2.183 2.044 106,8%

8. Diagnóstico e Tratamento de Infertilidade:

N.º Consultas de Apoio à Fertilidade 88 125 120 104,2%

N.º Induções Ováricas 97 75 100 75,0%
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Quadro 3 
 

 

 

 

Como se pode verificar o CHL garantiu, no exercício de 2014, o cumprimento da 

generalidade dos objetivos, quer assistenciais quer económicos e financeiros, não obstante o 

quadro de intervenção onde nos situamos, marcado por um rigor muito significativo ao nível 

da alocação e gestão dos recursos disponíveis. 

 

 

 

 

 

 

Desempenho / Indicadores 

Económico-Financeiros
Realizado 2013 Realizado 2014

Plano 

Estratégico 

2014 

% Execução 

PE 2014

Custos totais 81.656.511 88.655.829 85.978.917 103,1%

Consumos 15.535.217 18.280.898 17.704.637 103,3%

Fornecimentos e serviços externos 16.567.753 16.929.012 16.870.381 100,3%

Custos com o pessoal 45.636.107 47.929.015 47.963.962 99,9%

Restantes custos operacionais 3.408.654 3.620.250 3.092.027 117,1%

Custos financeiros 11.288 29.431 27.588 106,7%

Custos extraordinários 497.493 1.867.223 320.322 582,9%

Proveitos totais 82.530.032 89.194.097 87.232.597 102,2%

Prestação de serviços 77.546.765 85.031.707 83.818.473 101,4%

Restantes proveitos operacionais 3.740.064 2.208.118 2.179.908 101,3%

Proveitos financeiros 128.231 253.180 253.180 100,0%

Proveitos extraordinários 1.114.971 1.701.092 981.036 173,4%

Resultado operacional 139.100 480.650 367.374 130,8%

Resultado financeiro 116.943 223.748 225.592 99,2%

Resultado extraordinário 617.478 -166.131 660.714 -25,1%

Resultado antes de impostos 873.521 538.268 1.253.680 42,9%

Resultado líquido do exercício 798.832 481.322 1.168.666 41,2%

Compras 15.543.975 18.347.059 17.422.817 105,3%

Investimento 3.054.272 2.609.011 4.615.700 56,5%
Prazo médio de pagamentos (cf. 

Resolução Conselho Ministros n.º 

34/2008, de 22 de fevereiro)
61 dias 43 dias

Não fixado para 

o Centro 

Hospitalar
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2. Gestão de Risco Financeiro (Despacho n.º 101/2009, de 30 de janeiro, do Secretário de 

Estado do Tesouro e Finanças) 

 

a) Procedimentos adotados em matéria de avaliação de risco e medidas da respetiva 

cobertura 

Não aplicável, dado que o Centro Hospitalar não utiliza instrumentos de financiamento 

remunerado. 

b) Políticas de reforço de capitais permanentes adotadas 

Não aplicável, atendendo à situação financeira existente. 

c) Medidas prosseguidas com vista à otimização da estrutura financeira da empresa 

O Centro Hospitalar não recorre à afetação de capitais alheios para cobertura financeira 

de investimentos, que é realizada através de autofinanciamento. 

d) Evolução da taxa média anual de financiamento 

Não aplicável, dado que o CHL e as entidades que o originaram, por fusão, conforme 

Decreto-Lei n.º 30/2011, de 2 de março (o HSA, entidade pública empresarial, e o HDP, 

entidade do setor público administrativo), não registaram, nos últimos cinco anos antes 

da data da criação do CHL, passivo remunerado ou outros encargos associados. 

 

3. Limites de Crescimento do Endividamento 

 

O Centro Hospitalar não detinha em 31 de dezembro de 2014 situações de endividamento 

através de passivos remunerados ou de assunção de responsabilidades de natureza similar 

fora do balanço. 

 

4. Evolução do Prazo Médio de Pagamentos 

 

A evolução do prazo médio de pagamentos, em conformidade com a Resolução do Conselho 

de Ministros n.º 34/2008, de 22 de fevereiro, que aprovou o Programa Pagar a Tempo e 

Horas, com a alteração introduzida pelo Despacho n.º 9870/2009, de 13 de abril, foi, nos 

últimos dois anos e por trimestre, a seguinte: 
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5. Atrasos nos Pagamentos 

 

O CHL apresentava em 2014.12.31 a situação constante do quadro seguinte relativamente a 

atrasos nos pagamentos, nos termos do Decreto-Lei n.º 65-A/2011, de 17 de maio, a 

fornecedores externos: 

 

 

 

Os atrasos de pagamentos superiores a 360 dias referem-se, na sua quase totalidade, a 

dívidas a entidades do Estado, conforme a seguir discriminado:  

• Entidades do SNS:                      € 862.784; 

• Outras Entidades do Estado:     € 157.115; 

• Fornecedores Externos:               € 72.461. 

 

6. Recomendações do Acionista 

 

No despacho conjunto dos Ministérios das Finanças e da Saúde relativo à aprovação de 

contas do exercício de 2013 foi recomendado ao Conselho de Administração que 

promovesse as diligências necessárias com vista: 

 

a) À aplicação do artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro, e do artigo 

123.º da lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro, os quais estabelecem que as 

entidades que integram o sector empresarial do Estado devem manter as suas 

disponibilidades e aplicações financeiras junto da Agência de Gestão da Tesouraria e 

da Dívida Pública, EPE; 

1º T 2º T 3º T 4º T 1º T 2º T 3º T 4º T

Prazo 64 62 63 43 79 71 60 61 -29,51%

PMP
Var. (%) 4º T 

2014/4º T 2013

2014 2013

Unid: €

90-120 dias 120-240 dias 240-360 dias > 360 dias

Aquisição de bens e serviços 117.573 14.198 334.558 87.250 1.092.359

Aquisições de capital 73.497 5.843 6.058 0 0

Total 191.070 20.041 340.616 87.250 1.092.359

Dívidas Vencidas 0-90 dias
Dívidas vencidas de acordo com o artigo 1.º DL 65-A/2011
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b) À divulgação da informação nos termos do n.º 3 do artigo 45.º do Decreto-Lei n.º 

133/2013, de 3 de outubro. 

 

O Conselho de Administração tomou em devida conta as recomendações formuladas, sendo 

de referir que as disponibilidades e as aplicações financeiras, inerentes à atividade do Centro 

Hospitalar, estão domiciliadas na Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública, EPE, 

e, que, toda a informação solicitada pelo n.º 3 do artigo 45.º do referido Decreto-Lei está 

publicitada no sítio da internet do CHL.  

 

7. Remunerações 

 

a) Dos órgãos sociais: 

Não se verificou atribuição de prémios de gestão aos membros dos órgãos sociais, em 

conformidade com o disposto no artigo 41.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro. 

Aplicou-se a redução remuneratória nos termos do artigo 33.º da Lei n.º 83-C/2013, de 

31 de dezembro, bem como a redução de 5% prevista no artigo 12.º da Lei n.º 12-

A/2010, de 30 de junho. 

No ano 2014, pela Resolução n.º 10/2014, de 5 de março, foi nomeado o novo Conselho 

de Administração, pelo que até à data de efeitos desta Resolução (10.03.2014), o 

Conselho de Administração era constituído por outros membros, o que implicou a 

existência de dois Conselhos de Administração durante o ano 2014: 

 

 

 

Mandato 1

(Início - Fim) Despacho n.º Data

21/11/2011 - 

09/03/2014
Presidente Dr. Helder Manuel Matias Roque 15915/2011 16/11/2011 1

21/11/2011 - 

09/03/2014
Vogal Dr. Licínio Oliveira de Carvalho 15915/2011 16/11/2011 1

21/11/2011 - 

09/03/2014

Vogal 

enfermeira-

diretora

Enf.ª Maria Emília Silva Fernandes Fael 15915/2011 16/11/2011 1

21/11/2011 - 

09/03/2014
Vogal Dr. Francisco João Velez Roxo 15915/2011 16/11/2011 1

21/11/2011 - 

09/03/2014

Vogal 

diretor 

clínico

Dr. João Manuel Carreira Conceição Coucelo 15915/2011 16/11/2011 1

Cargo Nome
Designação N.º Mandatos 

exercidos na 

sociedade
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Durante o ano de 2014 verificaram-se três tipos de situações referentes aos valores 

remuneratórios dos órgãos sociais: (i) reduções remuneratórias previstas no artigo 33.º da 

Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro – Lei do Orçamento do Estado para 2014 –, que 

vigoraram entre janeiro e maio; (ii) verificação da inconstitucionalidade das reduções 

previstas no artigo 33.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro – Ácordão do Tribunal 

Constitucional n.º 413/2014, de 26 de junho –, onde não se verificou qualquer redução 

remuneratória e que vigorou entre junho e setembro; (iii) reduções remuneratórias 

previstas no artigo 2.º da Lei n.º 75/2014, de 12 de setembro, que vigora desde outubro. 

 

 

 

Mandato 2

(Início - Fim) Resolução n.º Data

10/03/2014 - 

31/12/2016
Presidente Dr. Helder Manuel Matias Roque 10/2014 05/03/2014 2

10/03/2014 - 

31/12/2016
Vogal Dr. Licínio Oliveira de Carvalho 10/2014 05/03/2014 2

10/03/2014 - 

31/12/2016

Vogal 

enfermeira-

diretora

Enf.ª Maria Emília Silva Fernandes Fael 10/2014 05/03/2014 2

10/03/2014 - 

31/12/2016
Vogal Eng.ª Maria Alexandra Liz Cardoso Tomás Borges 10/2014 05/03/2014 1

10/03/2014 - 

31/12/2016

Vogal 

diretora 

clínica

Dra. Maria do Carmo Pereira Marques Constante da Rocha 10/2014 05/03/2014 1

Designação N.º Mandatos 

exercidos na 

sociedade

Cargo Nome

Unid: €

Vencimento
Despesa de 

Representação

Dr. Helder Manuel Matias Roque Sim - 3.489,47 1.294,88 CHL - janeiro

Dr. Licínio Oliveira de Carvalho Sim - 3.033,32 965,13 CHL - janeiro

Enf.ª Maria Emília Silva Fernandes Fael Sim - 3.033,32 965,13 CHL - janeiro

Eng.ª Maria Alexandra Liz Cardoso Tomás 

Borges
Sim - 3.034,32 965,13 CHL - abril

Dra. Maria do Carmo Pereira Marques 

Constante da Rocha
Não - 4.054,53 965,13 CHL CHL abril

Dr. Francisco João Velez Roxo Sim - 3.034,32 965,13 CHL - janeiro

Dr. João Manuel Carreira Conceição Coucelo Não - 4.179,15 965,13 CHL CHL janeiro

* Opção pela Remuneração do Lugar de Origem ** Após reduções previstas no art.º 33.º da Lei n.º 83-C/2013 e no art.º 12.º da Lei n.º 12-A/2010 (de janeiro a maio)

Nome

Estatuto do Gestor Público ** OPRLO *

Fixado Classificação Entidade Pagadora

Valor (mensal)

Obs.
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Unid: €

Vencimento
Despesa de 

Representação

Dr. Helder Manuel Matias Roque Sim - 3.993,97 1.471,46 CHL - julho

Dr. Licínio Oliveira de Carvalho Sim - 3.473,02 1.096,74 CHL - julho

Enf.ª Maria Emília Silva Fernandes Fael Sim - 3.473,02 1.096,74 CHL - julho

Eng.ª Maria Alexandra Liz Cardoso Tomás 

Borges
Sim - 3.473,02 1.096,74 CHL - julho

Dra. Maria do Carmo Pereira Marques 

Constante da Rocha
Não - 4.632,35 1.096,74 CHL CHL julho

Dr. Francisco João Velez Roxo Sim - 0,00 0,00 CHL - -

Dr. João Manuel Carreira Conceição Coucelo Não - 0,00 0,00 CHL CHL -

* Opção pela Remuneração do Lugar de Origem

Obs.
Fixado Classificação Entidade Pagadora

Valor (mensal)

** Após declaração de inconstitucionalidade - Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 413/2014 - das reduções previstas no art.º 33.º da Lei 

n.º 83-C/2013 e após as reduções previstas no art.º 12.º da Lei n.º 12-A/2010 (de junho a setembro)

Nome

Estatuto do Gestor Público ** OPRLO *

Unid: €

Vencimento
Despesa de 

Representação

Dr. Helder Manuel Matias Roque Sim - 3.594,57 1.258,10 CHL - dezembro

Dr. Licínio Oliveira de Carvalho Sim - 3.125,72 937,71 CHL - dezembro

Enf.ª Maria Emília Silva Fernandes Fael Sim - 3.125,72 937,71 CHL - dezembro

Eng.ª Maria Alexandra Liz Cardoso Tomás 

Borges
Sim - 3.125,72 937,71 CHL - dezembro

Dra. Maria do Carmo Pereira Marques 

Constante da Rocha
Não - 4.169,11 937,71 CHL CHL dezembro

Dr. Francisco João Velez Roxo Sim - 0,00 0,00 CHL - -

Dr. João Manuel Carreira Conceição Coucelo Não - 0,00 0,00 CHL CHL -

* Opção pela Remuneração do Lugar de Origem ** Após reduções previstas no art.º 2.º da Lei n.º 75/2014 e no art.º 12.º da Lei n.º 12-A/2010 (de outubro a dezembro)

OPRLO *

Obs.
Fixado Classificação Entidade Pagadora

Valor (mensal)

Nome

Estatuto do Gestor Público **

Unid: €

Dr. Helder Manuel Matias Roque 0,00 76.516,04 0,00 3.210,73 5.689,41 444,90 67.171,00 -

Dr. Licínio Oliveira de Carvalho 0,00 64.342,22 0,00 2.778,42 4.742,19 331,64 56.489,97 -

Enf.ª Maria Emília Silva Fernandes Fael 0,00 64.342,22 0,00 2.778,42 4.742,19 331,64 56.489,97 -

Eng.ª Maria Alexandra Liz Cardoso Tomás 

Borges
0,00 52.710,66 0,00 2.365,09 3.377,41 0,00 46.968,16

março a 

dezembro
Dra. Maria do Carmo Pereira Marques 

Constante da Rocha
0,00 65.129,70 0,00 2.365,09 4.184,36 0,00 58.580,25

março a 

dezembro

Dr. Francisco João Velez Roxo 0,00 19.120,42 0,00 1.245,74 1.738,59 0,00 16.136,09
janeiro a 

março

Dr. João Manuel Carreira Conceição Coucelo 0,00 15.823,14 0,00 420,42 1.649,46 163,94 13.589,32
janeiro a 

março

Nome

Remuneração Anual

Variável Fixa Outra
Redução Lei n.º 

12-A/2010

Redução 

(Lei OE)

Redução 

anos 

anteiores

Bruta após 

Reduções

Obs.
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Unid: €

Identificar Valor Identificar Valor

Dr. Helder Manuel Matias Roque 965,02 CGA + ADSE 16.775,49 0,00 0,00 0,00 - 0,00 -

Dr. Licínio Oliveira de Carvalho 960,75 CGA + ADSE 14.111,23 0,00 0,00 0,00 - 0,00 -

Enf.ª Maria Emília Silva Fernandes Fael 999,18 CGA + ADSE 14.111,23 0,00 0,00 0,00 - 0,00 -

Eng.ª Maria Alexandra Liz Cardoso Tomás 

Borges
713,09 Seg. Social 11.164,93 0,00 0,00 0,00 - 0,00

março a 

dezembro
Dra. Maria do Carmo Pereira Marques 

Constante da Rocha
772,87 CGA + ADSE 21.504,05 0,00 0,00 0,00 - 0,00

março a 

dezembro

Dr. Francisco João Velez Roxo 183,61 Seg. Social 2.020,72 0,00 0,00 0,00 - 0,00
janeiro a 

março

Dr. João Manuel Carreira Conceição Coucelo 179,34 CGA + ADSE 2.747,73 0,00 0,00 0,00 - 0,00
janeiro a 

março

Nome
Subsídio de 

Refeição

Benefícios Sociais

Regime Proteção Social Seguro de 

Saúde

Seguro de 

Vida

Seguro de 

acidentes 

Pessoais

Outros Obs.

Unid: €

Plafond 

Mensal
Valor Anual Obs.

Dr. Helder Manuel Matias Roque 100,00 513,82 -

Dr. Licínio Oliveira de Carvalho 100,00 833,42 -

Enf.ª Maria Emília Silva Fernandes Fael 100,00 132,34 -

Eng.ª Maria Alexandra Liz Cardoso Tomás 

Borges
100,00 343,12

março a 

dezembro
Dra. Maria do Carmo Pereira Marques 

Constante da Rocha
100,00 118,19

março a 

dezembro

Dr. Francisco João Velez Roxo 100,00 55,77
janeiro a 

março

Dr. João Manuel Carreira Conceição Coucelo 100,00 21,51
janeiro a 

março

Nome

Custos com Comunicações Móveis

Unid: €

Viatura 

atribuída

Valor de 

referência 

da viatura

Modalidade

Dr. Helder Manuel Matias Roque Não - - -

Dr. Licínio Oliveira de Carvalho Não - - -

Enf.ª Maria Emília Silva Fernandes Fael Não - - -

Eng.ª Maria Alexandra Liz Cardoso Tomás 

Borges
Não - -

março a 

dezembro
Dra. Maria do Carmo Pereira Marques 

Constante da Rocha
Não - -

março a 

dezembro

Dr. Francisco João Velez Roxo Não - - janeiro a março

Dr. João Manuel Carreira Conceição Coucelo Não - - janeiro a março

Nome

Encargos com Viaturas

Obs.
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b) Fiscal Único: 

No dia 6 de agosto de 2014, pelo Despacho n.º 10608/2014, foi nomeado o novo Fiscal 

Único do CHL, pelo que, durante este ano verificou-se a existência de dois mandatos, 

conforme mencionado nos quadros seguintes: 

 

Mandato 1: 

 

 

 

 

 

 

 

Unid: €

Identificar Valor

Dr. Helder Manuel Matias Roque 0,00 0,00 29,11 - 0,00 29,11

Dr. Licínio Oliveira de Carvalho 0,00 0,00 62,23 - 0,00 62,23

Enf.ª Maria Emília Silva Fernandes Fael 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

Eng.ª Maria Alexandra Liz Cardoso Tomás 

Borges
0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

março a 

dezembro
Dra. Maria do Carmo Pereira Marques 

Constante da Rocha
0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

março a 

dezembro

Dr. Francisco João Velez Roxo 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00
janeiro a 

março

Dr. João Manuel Carreira Conceição Coucelo 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00
janeiro a 

março

Nome Deslocações 

em Serviço

Custo com 

Alojamento

Ajudas de 

custo

Outras Gasto total 

com 

viagens

Gastos Anuais associados a Deslocações em Serviço

Obs.

Unid: €

Mandato 1

(Início - Fim)

Despacho 

Ministério das 

Finanças n.º

Data Limite Fixado Contratada

21/11/2011 a 

05/08/2014

Fiscal 

Único

Marques de Almeida, J. Nunes, V. Simões & Associados, 

SROC SA representada por José Joaquim Marques de 

Almeida, ROC n.º 571

294/SETF/2012 07/03/2012 945,94 945,94 1

21/11/2011 a 

05/08/2014
Suplente Bruno José Machado de Almeida, ROC n.º 1407 294/SETF/2012 07/03/2012 - - 1

Cargo Nome

Designação Remuneração Mensal
N.º 

Mandatos 

exercidos na 

sociedade

Unid: €

Bruta Reduções *
Bruta após 

correções

Marques de Almeida, J. Nunes, V. Simões & 

Associados, SROC SA representada por José 

Joaquim Marques de Almeida, ROC n.º 571

6.621,58 331,08 6.290,50

* Decorrente do artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2010

Nome

Remuneração Anual 

Período 01/01/2014 a 05/08/2014
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Mandato 2: 

 

 

 

 

c) Do auditor externo: 

Não aplicável. 

 

d) Dos restantes trabalhadores: 

Aplicou-se a redução das remunerações dos trabalhadores, em conformidade com o 

artigo 33.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro. 

 

8. Aplicação do Estatuto do Gestor Público 

 
Procedeu-se ao cumprimento do Estatuto do Gestor Público aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

71/2007, de 27 de março e republicado pelo Decreto-Lei n.º 8/2012, de 18 de janeiro. 

 
9. Contratação Pública 

 
Com a entrada em vigor, em 12 de agosto de 2012, do Decreto-Lei n.º 149/2012, de 12 de 

julho, o CHL passou a adotar na aquisição de bens e serviços exclusivamente as regras 

fixadas no Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 

janeiro. 

 

Unid: €

Mandato 2

(Início - Fim) Despacho n.º Data Limite Fixado Contratada

06/08/2014 a 

31/12/2016

Fiscal 

Único

Manuel Domingues & Associado, SROC (n.º 145) 

representada por Dr. Manuel Duarte Domingues, ROC n.º 

824

10608/2014 06/08/2014 1.277,02 1.277,02 1

06/08/2014 a 

31/12/2016
Suplente Dra. Carla Sofia Coelho Vieira, ROC n.º 1325 10608/2014 06/08/2014 - - 1

N.º 

Mandatos 

exercidos na 

sociedade

Remuneração Mensal

Cargo Nome

Designação

Unid: €

Bruta

Despesas 

com 

deslocações

Reduções *
Bruta após 

correções

Manuel Domingues & Associado, SROC (n.º 

145) representada por Dr. Manuel Duarte 

Domingues, ROC n.º 824

6.179,12 46,80 308,94 5.916,98

* Decorrente do artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2010

Nome

Remuneração Anual 

Período 06/08/2014 a 31/12/2014
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No exercício de 2014, o CHL desenvolveu um Concurso Público no valor adjudicado de € 

229.200 (isento de IVA), relativo a Transporte de Doentes em Ambulância (0001A14), pelo 

que, sendo para um Contrato de Aquisição de Serviços no montante superior a € 207.000, foi 

objeto de publicação no Jornal Oficial da União Europeia. 

 

Durante este ano não se registou a celebração de contratos de empreitadas de obras 

públicas de valor superior a € 5.186.000.  

 
10. Sistema Nacional de Compras Públicas e Parque de Veículos do Estado 

 
Em 2013.07.17, o CHL assinou com a Entidade de Serviços Partilhados da Administração 

Pública, I.P. (ESPAP) contrato de adesão ao Sistema Nacional de Compras Públicas, na 

qualidade de entidade compradora voluntária. 

 
No entanto, por força da aplicação do Despacho n.º 9813/2013, de 16 de julho, do 

Secretário de Estado da Saúde, o CHL ficou obrigado a mandatar as Unidades Ministeriais de 

Compras do Ministério da Saúde – Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E. e 

Secretaria-Geral – para assumir a condução dos procedimentos aquisitivos das categorias de 

bens e serviços centralizados nas mesmas, as quais constam do referido diploma. 

 
11. Medidas tomadas no âmbito da frota automóvel 

 

Não se verificou a redução dos gastos associados à frota automóvel, entre os anos de 2013 e 

2014, na medida em que o número de quilómetros percorridos pelas viaturas do CHL 

aumentou, devido, essencialmente, às seguintes situações: 

• As unidades hospitalares que integram atualmente o CHL, nomeadamente após a 

agregação em 2011 do Hospital Distrital de Pombal (HDP) e em 2013 (2013.09.01) do 

Hospital de Alcobaça Bernardino Lopes de Oliveira (HABLO); 

• Da integração do HABLO não resultou a transição de quaisquer viaturas e motoristas, 

o que provocou o agravamento da situação dos transportes a prover, já existente 

antes da referida agregação; 

• O aumento significativo do número de recursos humanos do CHL, com a integração 

dos referidos hospitais e que alguns desses colaboradores, por força da 
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reorganização dos serviços hospitalares, passaram a exercer funções no Hospital de 

Santo André (HSA) em Leiria; 

• A distância a percorrer diariamente entre as unidades hospitalares, em particular 

para assegurar o transporte de colaboradores e materiais (esterilização, 

medicamentos, produtos hoteleiros, …); 

• Especificamente em relação ao transporte diário de colaboradores, de acordo com os 

registos existentes, entre o HDP/HABLO e o HSA são transportadas oito a nove 

pessoas por volta das 09:00 horas e regresso às 17:30, sendo necessário a utilização 

de duas viaturas para Pombal e Alcobaça, respetivamente; 

• O acréscimo do número de deslocações imprevistas, como reuniões de trabalho, 

ações de manutenção, reparação de equipamentos, etc.; 

• Genericamente, a frota automóvel do CHL encontra-se envelhecida e desajustada à 

realidade atual, uma vez que as viaturas que a constituem apresentam alguma idade 

e desgaste, com o aumento consequente dos gastos associados à sua manutenção. 

 

12. Plano de Redução de Custos 

 
O CHL assumiu, no âmbito do seu Plano Estratégico para 2014, as orientações estabelecidas 

pela Tutela do Ministério da Saúde relativamente ao controlo e redução dos custos, apesar 

do exercício de 2014 ter incluído, conforme Decreto-Lei n.º 116/2013, de 9 de agosto, pela 

primeira vez, um ano completo da atividade do HABLO, aspeto que dificulta a adequada 

avaliação de cumprimento de objetivos. 

 

Neste contexto, conforme quadros seguintes, exemplifica-se a evolução relativa dos custos 

operacionais, das viaturas, de efetivos e de cargos dirigentes. 

 

 

Unid: €

Absoluta %

CMVMC 16.673.861 15.535.217 18.280.898 2.745.681 17,7%

FSE 17.230.897 16.567.753 16.929.012 361.259 2,2%

Deslocações/Estadas 6.878 29.280 22.920 -6.360 -21,7%

Ajudas de custo 0 0 0 0 -

Comunicações 145.537 156.196 153.403 -2.793 -1,8%

Custos com o pessoal 42.635.861 45.636.107 47.929.015 2.292.909 5,0%

76.540.619 77.739.076 83.138.925 5.399.849 6,9%

Volume de negócios 76.547.675 77.546.765 85.031.707 7.484.942 9,7%

Peso dos custos no VN 100,0% 100,2% 97,8% 72,1% -2,5%

Plano de Redução de Custos 2013 2014
Variação 2014/2013

Total

2012
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13. Princípio da Unidade de Tesouraria do Estado 

 
Em cumprimento do previsto no artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro, o 

Centro Hospitalar mantém as suas disponibilidades e aplicações financeiras, inerentes à sua 

atividade, junto do IGCP, E.P.E.. 

Mantêm, também, duas contas no Novo Banco: i) uma, de natureza residual, que está afeta 

à prestação de serviços bancários específicos, que se encontra autorizada conforme ofício da 

Direção-Geral do Tesouro n.º 6001, de 2006.03.23; (ii) outra, onde são depositados valores 

pertencentes a doentes internados no Serviço de Psiquiatria (doentes de evolução 

prolongada), cuja guarda é da responsabilidade do CHL, tendo em conta o nível de 

rendimentos mais elevados obtidos, que revertem a favor dos doentes. 

 

14. Recomendações de Auditorias do Tribunal de Contas 

 

Durante o exercício de 2014 não foram, no âmbito ou como resultado de auditorias 

realizadas, efetuadas pelo Tribunal de Contas quaisquer recomendações específicas com 

relevância na tomada de medidas subsequentes.   

Unid: €

Absoluta %

Número de Viaturas 9 9 0 0,0%

Gastos com as viaturas 82.744 96.062 13.319 16,1%

Viaturas 2013 2014
Variação 2014/2013

Unid: €

1601 1683 1778

4 5 4

5 5 5

42.635.861 45.636.107 47.929.015

284.088 325.043 317.993

133.977 174.099 138.401

35.627.770 36.645.948 37.431.193

- - 167.765Rescisões / Indemnizações

Número de RH sem órgãos sociais (O.S.)

Número de cargos dirigentes sem O.S.

Número de elementos dos órgãos sociais

Custos com RH sem O.S. e sem dirigentes

Custos com dirigentes

Custos com órgãos sociais

Custos totais com pessoal

2013 2014Quadro de pessoal 2012
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S N N.A.

Objetivos de Gestão:

Objetivos X

Não foram definidos pela Tutela objetivos de gestão específicos 

para o exercício de 2014, para além dos objetivos contratualizados 

no âmbito do Plano Estratégico 2014.

Gestão de Risco Financeiro X Não aplicável O CHL não utiliza investimento ou financiamento remunerado

Limites de Crescimento do 

Endividamento
X Não aplicável

Não existem situações de endividamento através de passivos 

remunerados ou de assunção de responsabilidades de natureza 

similar fora do balanço.

Evolução do PMP a fornecedores X
61 dias (4º trimestre 2013) e 

43 dias (4º trimestre 2014)
Ponto 4 do Cumprimento das Orientações Legais

Divulgação dos Atrasos nos 

Pagamentos ("Arrears")
X 1.540.266 Ponto 5 do Cumprimento das Orientações Legais

Recomendações do acionista na 

aprovação de contas:

Manter as suas disponibilidades e 

aplicações financeiras junto da 

Agência de Gestão da Tesouraria e da 

Dívida Pública, EPE

X Ponto 6 do Cumprimento das Orientações Legais

Divulgação da informação nos termos 

do n.º 3 do artigo 45.º do Decreto-Lei 

n.º 133/2013, de 3 de outubro

X Ponto 6 do Cumprimento das Orientações Legais

Remunerações:

Não atribuição de prémios de gestão 

(art.º 41 da Lei n.º 83-C/2013, de 

31/12)

X Não aplicável

Órgãos sociais - redução 

remuneratória (art.º 33 da Lei n.º 83-

C/2013, de 31/12)

X 26.124 Ponto 7 do Cumprimento das Orientações Legais

Órgãos sociais - redução de 5% por 

aplicação do art.º 12 da Lei n.º 12-

A/2010, de 30/06

X 15.164 Ponto 7 do Cumprimento das Orientações Legais

Auditor Externo - redução 

remuneratória nos termos do art.º 73º 

da Lei n.º 83-C/2013, de 31/12

X Não existe Auditor Externo

Restantes trabalhadores - redução 

remuneratória nos termos do art.º 33º 

da Lei n.º 83-C/2013, de 31/12

X 1.193.512

Restantes trabalhadores - proibição 

de valorizações remuneratórias, nos 

termos do art.º 39.º da Lei n.º 83-

C/2013, de 31/12

X 4.486

Cumprimentodas Orientações legais
Cumprimento Quantificação / 

Identificação
Justificação / Referência ao ponto do Relatório
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S N N.A.

Artigo 32º do EGP

Utilização de cartões de crédito X
Não existe atribuição e utilização de cartões de crédito por parte 

dos membros do órgão de gestão

Reembolso de despesas de 

representação pessoal
X Não existe reembolso de despesas de representação

Contratação Pública

Aplicação das normas de contratação 

pública pela empresa
X O CHL aplica a todas as aquisições o Código dos Contratos Públicos

Aplicação das normas de contratação 

pública pelas participadas
X Não aplicável

Contratos submetidos a visto prévio 

do TC
X 5.586.036

Contrato com duração de 3 anos (início 2013) de aquisição de 

prestações de serviço de alimentação em que o adjudicatário é a 

entidade Uniself - Sociedade de Restaurantes Públicos e Privados, 

S.A.

Parque Automóvel X 0%

Gastos Operacionais das Empresas 

Públicas (artigo 61.º da Lei n.º 83-

C/2013, de 31/12)

X

O CHL assumiu, no âmbito do seu Plano Estratégico para 2014, as 

orientações estabelecidas pela tutela do Ministério da Saúde 

relativamente ao controlo e redução de custos

Redução de trabalhadores (artigo 

60.º da Lei n.º 83-C/2013 de 31/12)

N.º de trabalhadores X

N.º cargos dirigentes X

Princípio da Unidade de Tesouraria X

72,8% das disponibilidades 

depositadas no IGCP em 31 

de dezembro de 2014

O restante está associado a duas contas existentes no Novo Banco: 

i) uma, de natureza residual, que está afeta à prestação de serviços 

bancários específicos, que se encontra autorizada conforme ofício 

da Direção-Geral do Tesouro n.º 6001, de 2006.03.23; (ii) outra, 

onde são depositados valores pertencentes a doentes internados no 

Serviço de Psiquiatria (doentes de evolução prolongada), cuja 

guarda é da responsabilidade do CHL, tendo em conta o nível de 

rendimentos mais elevados obtidos, que revertem a favor dos 

doentes 

O CHL assumiu, no âmbito do seu Plano Estratégico para 2014, as 

orientações estabelecidas pela tutela do Ministério da Saúde 

relativamente ao controlo e redução de custos

Cumprimentodas Orientações legais
Cumprimento

Quantificação Justificação
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Sim Não Sim Não

I Missão, Objetivos e Politicas X X 3 a 11

1. Indicação da missão e da forma 

como é prosseguida, assim 

como a visão e os valores que 

orientam a empresa.

X X 3

2. Políticas e linhas de ação 

desencadeadas no âmbito da 

estratégia definida. Indicação 

dos objetivos e do grau de 

cumprimento dos mesmos, 

assim como a justificação dos 

desvios verificados e as 

medidas de correção aplicadas 

ou a aplicar.

X X 3 a 10

3. Indicação dos fatores chave de 

que dependem os resultados da 

empresa.

X X 10

4. Evidenciação da atuação em 

conformidade com as 

orientações definidas pelos 

ministérios setoriais.

X X 11

II Estrutura de Capital X X 11

1. Divulgação da estrutura de 

capital.
X X 11

2. Identificação de eventuais 

limitações à titularidade e/ou 

transmissibilidade das ações.

X X 11 N/A

3. Informação sobre a existência 

de acordos parassociais.
X X 11 N/A

III Participações Sociais e 

Obrigações Detidas
X X 11 a 12

1. Identificação das pessoas 

singulares (órgãos sociais) e/ou 

coletivas (empresa) que, direta 

ou indiretamente, são titulares 

de participações noutras 

entidades.

X X 11

2. Explicitação da  aquisição e 

alienação de participações 

sociais, bem como a 

participação em quaisquer 

entidades de natureza 

associativa ou fundacional.

X X 12 N/A

3. Indicação sobre o número de 

ações e obrigações detidas por 

membros dos órgãos de 

administração e de fiscalização.

X X 12 N/A

4. Informação sobre a existência 

de relações significativas de 

natureza comercial entre os 

titulares de participações e a 

entidade.

X X 12 N/A

Relatório de Governo 

Societário

Identificação Divulgação
Página Observações
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Sim Não Sim Não

IV Órgãos Sociais X X 12 a 30

A. Mesa da Assembleia Geral X X 12 N/A

1. Composição da mesa AG, 

mandato e remuneração.
X X N/A

2. Identificação das deliberações 

acionistas.
X X N/A

B. Conselho de Administração X X 13 a 26

1. Identificação do modelo de 

governo adotado.
X X 13

2. Identificação das regras 

estatutárias sobre 

procedimentos aplicáveis à 

nomeação e substituição dos 

membros.

X X 13

3. Caracterização da composição 

do Conselho de Administração.
X X 13 e 14

4. Distinção dos membros 

executivos e não executivos do 

Conselho de Administração.

X X 14

5. Apresentação de elementos 

curriculares relevantes de cada 

um dos membros do Conselho 

de Administração.

X X 14 a 21

6. Apresentação de declaração de 

cada um dos membros do 

Conselho de Administração.

X X 22

7. Relações familiares, 

profissionais ou comerciais, 

habituais e significativas, dos 

membros do Conselho de 

Administração.

X X 22 N/A

8. Delegação de poderes. X X 22 a 25

9. Caracterização do 

funcionamento do Conselho de 

Administração.

X X 25 e 26

C. Fiscal Único X X 26 a 29

1. Identificação do órgão de 

fiscalização.
X X 26 e 27

2. Identificação, consoante 

aplicável, dos membros do 

Conselho Fiscal, da Comissão de 

Auditoria, do Conselho Geral e 

de Supervisão ou da Comissão 

para as Matérias Financeiras 

que se considerem 

independentes, nos termos do 

artigo 414.º, n.º 5 do Código das 

Sociedades Comerciais (CSC).

X X 27 N/A

3. Apresentação dos elementos 

curriculares mais relevantes do 

Fiscal Único.

X X 27 a 29

4. Funcionamento do Fiscal Único. X X 29

Relatório de Governo 

Societário

Identificação Divulgação
Página Observações
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Sim Não Sim Não

D. Revisor Oficial de Contas X X 29 N/A

1. Identificação do ROC, SROC. X X N/A

2. Indicação das limitações, legais 

e outras, relativamente ao 

número de anos em que o ROC 

presta contas à entidade. 

X X N/A

3. Indicação do número de anos 

em que a SROC e/ou ROC 

exerce funções 

consecutivamente junto da 

entidade.

X X N/A

4. Descrição de outros serviços 

prestados pelo SROC à 

entidade.

X X N/A

E. Auditor Externo X X 29 N/A

1. Identificação. X X N/A

2. Política e periodicidade da 

rotação do auditor externo.
X X N/A

3. Identificação de trabalhos, 

distintos dos de auditoria, 

realizados pelo auditor externo.

X X N/A

4. Indicação do montante da 

remuneração anual paga.
X X N/A

F. Conselho Consultivo X X 30

V. Organização Interna X X 31 a 49

A. Estatutos e Comunicações X X 31

1. Indicação das regras aplicáveis 

à alteração dos estatutos da 

entidade.

X X 31

2. Meios e política de 

comunicação de irregularidades 

ocorridas na entidade.

X X 31

3. Indicação das políticas 

antifraude adotadas e 

identificação de ferramentas 

existentes com vista à 

mitigação e prevenção de 

fraude organizacional.

X X 31

B. Controlo interno e gestão de 

riscos
X X 32 a 37

1. Informação sobre a existência 

de um sistema de controlo 

interno (SCI).

X X 32

2. Identificação de pessoas, 

órgãos ou comissões 

responsáveis pela auditoria 

interna.

X X 32

3. Definição de níveis de risco 

considerados aceitáveis e 

identificação das principais 

medidas adotadas.

X X 32 a 35

4. Explicitação, ainda que por 

inclusão de organograma, das 

relações de dependência 

hierárquica e/ou funcional face 

a outros órgãos ou comissões 

da entidade.

X X 35

Relatório de Governo 

Societário

Identificação Divulgação
Página Observações
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Sim Não Sim Não

5. Existência de outras áreas 

funcionais com competências no 

controlo de riscos.

X X 35 e 36

6. Identificação e descrição dos 

principais tipos de riscos 

(económicos, financeiros, 

operacionais e jurídicos) a que a 

entidade se expõe no exercício 

da atividade.

X X 36

7. Descrição do processo de 

identificação, avaliação, 

acompanhamento, controlo, 

gestão e mitigação de riscos.

X X 36

8. Identificação dos principais 

elementos do SCI e de gestão de 

risco implementados na 

entidade relativamente ao 

processo de divulgação de 

informação financeira.

X X 37

C. Regulamentos e Códigos X X 37 a 39

1. Referência sumária aos 

regulamentos internos 

aplicáveis e regulamentos 

externos a que a entidade está 

legalmente obrigada.

X X 37 e 38

2. Referência à existência ou 

aderência de códigos de 

conduta e de um Código de 

Ética.

X X 38

3. Referência à existência de 

Planos de Ação para prevenir 

fraudes internas (cometida por 

um colaborador ou Fornecedor 

de Serviços) e externas 

(cometida por Clientes ou 

Terceiros).

X X 38 e 39

D. Deveres especiais de 

informação
X X 39 e 40

1. Indicação da plataforma 

utilizada para cumprimento dos 

deveres de informação a que a 

empresa se encontra sujeita, 

nomeadamente os relativos ao 

reporte de informação 

económica e financeira.

X X 39 e 40

2. Indicação da plataforma 

utilizada para cumprimento dos 

deveres de transparência a que 

a entidade se encontra sujeita.

X X 40

Relatório de Governo 

Societário

Identificação Divulgação
Página Observações
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Sim Não Sim Não

E. Sítio da Internet X X 40

F. Prestação de Serviço Público 

ou de Interesse Geral
X X 40 a 49

1. Referência ao contrato 

celebrado com a entidade 

pública que tenha confiado à 

empresa a prestação de um 

serviço público ou de interesse 

geral, respeitante à 

remuneração dessa atividade.

X X 40 a 42

2. Exposição das propostas de 

contratualização da prestação 

de serviço público apresentadas 

ao titular da função acionista e 

ao membro do governo 

responsável pelo respetivo setor 

de atividade.

X X 42 a 49

VI Remunerações X X 49 a 55

A. Competência para a 

Determinação
X X 49 e 50

1. Indicação quanto à competência 

para a determinação da 

remuneração dos órgãos 

sociais.

X X 49 e 50

2. Identificação dos mescanismos 

adotados para prevenir a 

existência de conflitos de 

interesse.

X 50

B. Comissão de Fixação de 

Remunerações
X X 50 N/A

C. Estrutura das Remunerações X X 51 a 53

1. Descrição da política de 

remuneração dos órgãos de 

administração e de fiscalização.

X X 51 e 52

2. Informação sobre o modo como 

a remuneração é estruturada de 

forma a permitir o alinhamento 

dos interesses dos membros do 

órgão de administração com os 

interesses de longo prazo da 

entidade.

X X 52 N/A

3. Referência, se aplicável, à 

existência de uma componente 

variável da remuneração, 

critérios de atribuição e 

informação sobre eventual 

impacto da avaliação de 

desempenho nesta componente.

X X 53 N/A

4. Explicitação do diferimento do 

pagamento da componente 

variável da remuneração, com 

menção do período de 

diferimento.

X X 53 N/A

5. Caracterização dos parâmetros 

e fundamentos definidos no 

contrato de gestão para efeitos 

de atribuição de prémio.

X X 53 N/A

6. Referência a regimes 

complementares de pensões ou 

de reforma antecipada para os 

administradores e data em que 

foram aprovados em assembleia 

geral, em termos individuais.

X X 53 N/A

Divulgação
Página Observações

Relatório de Governo 

Societário

Identificação
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Sim Não Sim Não

D. Divulgação das Remunerações X X 53 a 55

1. Indicação do montante anual da 

remuneração auferida, de forma 

agregada e individual, pelos 

membros do órgão de 

administração da entidade, 

proveniente da entidade, 

incluindo remuneração fixa e 

variável.

X X 53 e 54

2. Montantes pagos, por outras 

sociedades em relação de 

domínio ou de grupo.

X X 54 N/A

3. Remuneração paga sob a forma 

de participação nos lucros e/ou  

de pagamento de prémios.
X X 54 N/A

4. Indemnizações pagas ou 

devidas a ex-administradores 

executivos.

X X 54 N/A

5. Indicação do montante anual da 

remuneração auferida, de forma 

agregada e individual, pelo 

Fiscal Único.

X X 54 e 55

6. Indicação da remuneração no 

ano de referência dos membros 

da mesa da assembleia geral.

X X 55 N/A

VII Informações sobre transações

relevantes com entidades

relacionadas 

X X 55

1. Mecanismos implementados 

para controlo de transações com 

partes relacionadas.

X X N/A

2. Informação sobre outras 

transações.
X X N/A

VIII Análise de sustentabilidade da 

empresa nos domínios 

económicos, social e ambiental
X X 56 a 61

1. Estratégias adotadas e grau de 

cumprimento das metas fixadas.
X X 56

2. Políticas prosseguidas com vista 

a garantir a eficiência 

económica, financeira, social e 

ambiental e a salvaguardar 

normas de qualidade.

X X 56

3. Forma de cumprimento dos

princípios inerentes a uma

adequada gestão empresarial.
X X 56 a 61

IX Avaliação do Governo 

Societário
X X 61 e 62

1. Recomendações do Acionista. X X 61 e 62

2.

Recomendações de Auditorias 

do Tribunal de Contas.
X X 62

Relatório de Governo 

Societário

Identificação Divulgação
Página Observações
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S N N/A

Estatutos atualizados (PDF) X

Historial, Visão, Missão e Estratégia X

Ficha síntese da empresa X

Identificação da Empresa:

Missão, objetivos, políticas, obrig. serv. público e 

modelo de financiamento
X

Modelo de Governo / Ident. Orgãos Sociais:

Modelo de Governo (identificação dos órgãos sociais) X

Estatuto remuneratório fixado X

Remunerações auferidas e demais regalias X

Regulamentos e Transações:

Regulamentos Internos e Externos X

Transações Relevantes c/ entidades(s) relacionada(s) X

Outras transações X

Análise de sustentabilidade Económica, Social e Ambiental

Avaliação do cumprimento dos PBG X

Código de Ética X

Informação Financeira histórica e atual X

Esforço Financeiro do Estado X

Informação a constar no Site do SEE
Divulgação

Comentários



 

 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
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ATIVIDADE GLOBAL 

 

A partir de 1 de setembro de 2013, em conformidade com o Decreto-Lei n.º 116/2013, de 9 

de agosto, ocorreu a integração do HABLO no CHL, verificando-se a transferência de 

competências do Centro Hospitalar do Oeste para este centro hospitalar, relativas à 

prestação de cuidados de saúde à população do concelho de Nazaré e do concelho de 

Alcobaça (exceto as freguesias de Alfeizerão, Benedita e São Martinho do Porto). Este facto 

teve reflexos no volume de recursos envolvidos, no nível de atividade e no desempenho 

económico-financeiro no último quadrimestre do exercício anterior, ficando condicionada 

ou limitada a análise e apresentação de conclusões em termos de variações homólogas. 

 

Os instrumentos previsionais de gestão para 2014 do Centro Hospitalar – Plano Estratégico 

(PE) e Contrato Programa (CP) –, que foram inicialmente apresentados à Tutela para 

aprovação a 2013.12.23, sofreram diversas correções ao longo do ano, tendo a última versão 

sido submetida a 2015.01.22, com alterações substanciais ao nível do orçamento 

económico, por efeito da revisão das previsões de custos e proveitos anuais, na sequência 

da acomodação da verba de convergência para compensação por acréscimo de gastos com 

pessoal – por efeito da declaração de inconstitucionalidade, fixada pelo Acórdão do Tribunal 

Constitucional n.º 413/2014, de 26 de junho, da norma da Lei do Orçamento do Estado para 

2014 que estabeleceu os cortes salariais para os trabalhadores do Estado ou de entidades 

públicas –, no valor de € 1.663.576. 

 

1. ATIVIDADE ASSISTENCIAL 

 

A atividade assistencial realizada no ano 2014 evidencia, em termos homólogos, 

comportamento favorável com um crescimento na generalidade das linhas de produção, em 

parte expectável, atendendo aos pressupostos e objetivos do plano estratégico para o 

exercício de 2014 e, bem assim, em função das alterações organizacionais e de 

funcionamento introduzidas pela criação do Centro Hospitalar no que se refere às 

orientações estratégicas fixadas para o desempenho de cada uma das unidades hospitalares, 

que se consubstanciam na centralização no HSA das atividades mais diferenciadas (e. g. 

internamento, atividade cirúrgica convencional e MCDT) e no alargamento da oferta de 

atividades de ambulatório gerais no HDP e no HABLO. 
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Neste contexto, o quadro resumo seguinte evidencia a atividade assistencial realizada pelo 

CHL no ano de 2014 por comparação com o Plano Estratégico para o mesmo período: 

 

 

 

 

 

 

 

Linhas de Atividade
Realizado 

2013

Realizado 

2014

Plano 

Estratégico 

2014

% Execução 

PE 2014

INTERNAMENTO

    Doentes saídos (s/ berçário) 23.073 24.082 23.703 101,6%

    Demora média 5,92 6,32 6,50 97,2%

    Taxa de ocupação 69,3% 76,3% 76,8% 99,3%

    Lotação 608 608 608

CONSULTA EXTERNA

    1.ªs consultas 77.508 87.266 85.852 101,6%

    Subsequentes 142.330 158.593 159.321 99,5%

    Total 219.838 245.859 245.173 100,3%

% Primeiras / Total consultas 35,3% 35,5% 35,0% 101,4%

ATIVIDADE CIRÚRGICA

    Convencional 5.480 4.958 4.955 100,1%

        Normal 4.571 4.193 4.250 98,7%

        Adicional 909 765 705 108,5%

    Ambulatório 5.819 7.012 7.327 95,7%

        Normal 4.527 5.363 5.560 96,5%

        Adicional 1.292 1.649 1.767 93,3%

    Urgente 2.433 2.722 2.679 101,6%

    Total 13.732 14.692 14.961 98,2%

URGÊNCIA

    Geral 129.008 142.923 141.644 100,9%

    Pediátrica 43.262 43.376 45.435 95,5%

    Ginecológica / Obstétrica 10.311 10.686 10.454 102,2%

    Total 182.581 196.985 197.533 99,7%

HOSPITAL DE DIA

    Doentes tratados 1.401 1.519 1.428 106,4%

    Sessões 9.784 10.312 9.970 103,4%
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INTERNAMENTO 

 

O internamento registou, no ano de 2014, 24.082 doentes saídos, traduzindo uma realização 

acima da previsão (taxa de execução do PE de 101,6%), verificando-se uma demora média 

global de 6,32 dias e uma taxa de ocupação 76,3%. 

Em termos homólogos registou-se um crescimento de 9,8%, em função da integração do 

HABLO no CHL, com efeitos a 1 de setembro de 2013, bem como do reforço da equipa 

médica de Urologia – que se traduziu num aumento de 55,6% dos doentes saídos desse 

serviço. 

 

 
 

CONSULTAS EXTERNAS 

 

A taxa de execução do PE 2014, ao nível da consulta externa, ficou em linha com o 

expectável (100,3%), não obstante na comparação homóloga se ter registado um 

crescimento expressivo (+11,8%) explicado pela integração do HABLO no CHL com efeitos a 1 

de setembro de 2013 e pelo aumento da capacidade assistencial de alguns serviços na 

unidade de Leiria, designadamente da Oftalmologia, Endocrinologia e Urologia. 

Doentes saídos 

s/ transf. 

Internas (s/ 

berçário)

Demora média

Doentes saídos 

s/ transf. 

Internas (s/ 

berçário)

Demora média

Doentes saídos 

s/ transf. 

Internas (s/ 

berçário)

Demora média

  Cardiologia 1.183 2,94 1.293 2,75 9,3% -6,5%

  Cirurgia Geral 3.951 5,54 3.662 6,93 -7,3% 25,1%

  Dermato-Venereologia 107 7,69 120 6,43 12,1% -16,4%

  Estomatologia 2 5,50 0 - -100,0% -

  Gastroenterologia 798 5,33 790 5,26 -1,0% -1,3%

  Ginecologia 667 3,82 572 3,98 -14,2% 4,2%

  Medicina Interna 4.679 8,66 5.416 8,86 15,8% 2,3%

  Neonatologia 211 7,25 236 8,10 11,8% 11,7%

  Neurocirurgia 79 2,35 80 2,26 1,3% -3,8%

  Obstetrícia 1.967 3,44 2.020 3,60 2,7% 4,7%

  Oftalmologia 348 1,38 343 1,25 -1,4% -9,4%

  Ortopedia 3.166 4,98 3.195 5,22 0,9% 4,8%

  Otorrinolaringologia 243 2,06 196 1,91 -19,3% -7,3%

  Pediatria 1.155 3,36 1.265 3,37 9,5% 0,3%

  Pneumologia 111 12,88 56 8,88 -49,5% -31,1%

  Psiquiatria 750 14,32 744 14,19 -0,8% -0,9%

  U. Cuidados Intermédios 2.845 1,85 2.972 2,24 4,5% 21,1%

  U.C.I. Coronários 235 3,39 249 3,51 6,0% 3,5%

  U.C.I. Polivalente 44 13,72 45 11,44 2,3% -16,6%

  Urologia 532 7,99 828 4,78 55,6% -40,2%

  Total 23.073 5,92 24.082 6,50 4,4% 9,8%

INTERNAMENTO

Realizado em 2013 Realizado 2014 Var. 2013/2014 (%)

Serviço
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É ainda de salientar, pela importância que em termos de gestão se atribui a este indicador 

enquanto pressuposto de acessibilidade aos cuidados de saúde, o volume de primeiras 

consultas médicas – que totalizou 87.266 – e, em particular, o peso das primeiras consultas 

médicas no total de consultas médicas, que ao atingir 35,5% evidencia a consecução do 

objetivo de, através de processo de gestão dirigido à racionalização da afetação dos recursos 

humanos disponíveis e à adequada distribuição de atividades nesta linha de produção, 

proporcionar a melhoria da acessibilidade dos doentes a consultas externas.  

Realizado 

2013

Realizado 

2014

Var. 

2013/2014 (%)

  Anestesiologia 6.736 7.520 11,6%

  Cardiologia 6.581 7.255 10,2%

  Cirurgia Geral 22.883 25.079 9,6%

  Dermato-Venereologia 11.812 11.483 -2,8%

  Endocrinologia e Nutrição 1.956 3.590 83,5%

  Estomatologia 5.771 5.814 0,7%

  Fisiatria 5.540 6.469 16,8%

  Gastroenterologia 7.543 8.272 9,7%

  Ginecologia 10.666 11.425 7,1%

  Hematologia Clínica 2.432 2.511 3,2%

  Imuno-alergologia 1.890 1.946 3,0%

  Imuno-hemoterapia 2.799 3.269 16,8%

  Medicina Interna 24.082 25.627 6,4%

  Neurocirurgia 1.701 1.712 0,6%

  Neurologia 5.732 5.823 1,6%

  Obstetrícia 7.168 7.393 3,1%

  Oftalmologia 27.454 33.694 22,7%

  Oncologia Médica 3.464 3.909 12,8%

  Ortopedia 17.278 18.336 6,1%

  Otorrinolaringologia 7.039 6.085 -13,6%

  Pediatria 15.601 19.369 24,2%

  Pneumologia 1.833 2.276 24,2%

  Psiquiatria 11.403 12.729 11,6%

  Psiquiatria de Infância e Adolescência 1.969 2.451 24,5%

  Urologia 4.921 7.225 46,8%

  Total 219.838 245.859 11,8%

Serviço

CONSULTA EXTERNA

Total Consultas
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URGÊNCIA 
 

Não obstante a urgência em termos globais representar volume de produção em linha com a 

previsão constante do Plano Estratégico, as suas componentes registam comportamentos 

distintos: enquanto a urgência pediátrica regista um desempenho abaixo da referência para 

o ano 2014 (taxa de execução de 95,5%), as urgências geral e obstétrica excedem em 0,9% e 

2,2% a previsão de número de atendimentos totais. 

Em termos homólogos verifica-se um crescimento global (+8,9%), com destaque para a 

urgência geral (+10,1%) – que traduz o efeito da integração do HABLO, por via dos 

atendimentos na respetiva urgência básica – e urgência pediátrica (+6,8%). 

 

 

Como aspeto que reflete a melhor adequação da procura em ambulatório em termos de 

utilização da urgência e das consultas externas, sublinha-se o facto do rácio número de 

consultas/número de urgências se situar, no período, em 1,25, traduzindo o objetivo de, 

através da oferta alargada de consultas externas, favorecer a melhoria da acessibilidade aos 

cuidados através de soluções programadas mediante referência médica, reduzindo-se o 

recurso a unidades de atendimento com perfil de urgência. 

 

N.º 

Atendimentos 

Total

N.º 

Atendimentos 

com 

internamento

N.º 

Atendimentos 

Total

N.º 

Atendimentos 

com 

internamento

N.º 

Atendimentos 

Total

N.º 

Atendimentos 

com 

internamento

  Urgência Geral 129.008 13.377 142.923 14.733 10,8% 10,1%

  Urgência Obstétrica 10.311 2.033 10.686 2.063 3,6% 1,5%

  Urgência Pediatrica 43.262 1.069 43.376 1.142 0,3% 6,8%

  Total 182.581 16.479 196.985 17.938 7,9% 8,9%

URGÊNCIA

Serviço

Realizado em 2013 Realizado 2014 Var. 2013/2014 (%)
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HOSPITAL DE DIA 

 

O hospital de dia registou no ano de 2014, 10.312 sessões de tratamento, traduzindo uma 

taxa de execução do PE de 103,4%, ou seja, acima do valor que seria expectável para o 

período. 

 

Na comparação com o período homólogo constata-se um crescimento significativo de 

11,8%, em grande medida resultado da atividade de oncologia médica, nomeadamente do 

aumento significativo das sessões de quimioterapia no tratamento do cancro do cólon e 

reto. 

 

 

 

De entre as áreas clínicas mais relevantes neste setor destaca-se a Oncologia Médica, 

representando 59,4% da atividade global, refletindo em grande medida a aposta do CHL, tal 

como aconteceu no passado com o Hospital de Santo André, E.P.E., no desenvolvimento 

deste setor de ambulatório no tratamento de doentes do foro oncológico. Também são de 

referir os volumes de atividade de Urologia – em grande parte também dedicada ao 

tratamento de doentes específicos do foro oncológico – e da Hematologia, com 

predominância de atividade transfusional.  

Realizado 

2013

Realizado 

2014

Var. 

2013/2014 (%)

  Cirurgia 10 3 -70,0%

  Dermatologia 35 28 -20,0%

  Gastrenterologia 332 288 -13,3%

  Ginecologia 0 19 -

  Hematologia 1.429 1.478 3,4%

  Medicina 160 179 11,9%

  Neurologia 345 390 13,0%

  Obstetrícia 0 2 -

  Oncologia Médica 5.477 6.122 11,8%

  Ortopedia 0 3 -

  Pneumologia 97 103 6,2%

  Urologia 1.591 1.512 -5,0%

  Total 9.784 10.312 11,8%

N.º Sessões

HOSPITAL DE DIA

Serviço
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ATIVIDADE CIRÚRGICA 

 

A atividade cirúrgica convencional base no ano de 2014 situou-se nas 4.193 cirurgias, 

traduzindo uma taxa de execução do PE de 98,7%, ou seja, abaixo do valor que seria 

expectável, revelando um decréscimo de 8,3% em relação ao período homólogo. 

 

Na mesma linha, a atividade cirúrgica ambulatória base, que atingiu 5.363 cirurgias e 

registou uma taxa de execução do PE de 96,5%, também ficou aquém do previsto, enquanto 

na comparação com idêntico período do ano anterior verificou-se um acréscimo de 18,5% – 

esta variação expressiva deve-se à produção cirúrgica realizada no HABLO após integração 

deste hospital no CHL, bem como ao crescimento registado na atividade do serviço de 

Oftalmologia (+26,5% ou +545 cirurgias). 

 

 

 

No que concerne à atividade cirúrgica adicional, a cirurgia convencional, com 108,5%, ao 

contrário da ambulatória com 93,3%, ficou acima do valor da meta do esperado. Em termos 

homólogos verifica-se comportamento misto: o número de cirurgias convencionais decresce 

15,8% enquanto as cirurgias de ambulatório crescem 27,6%. 

Conv Amb Total Conv Amb Total Conv Amb Total

  Cirurgia Geral 1.497 1.205 2.702 1.331 1.360 2.691 -11,1% 12,9% -0,4%

  Dermatologia 9 377 386 3 416 419 -66,7% 10,3% 8,5%

  Ginecologia 498 412 910 457 484 941 -8,2% 17,5% 3,4%

  Neurocirurgia 79 0 79 80 0 80 1,3% - 1,3%

  Obstetrícia 41 0 41 44 0 44 7,3% - 7,3%

  Oftalmologia 351 2.059 2.410 358 2.604 2.962 2,0% 26,5% 22,9%

  Ortopedia 1.336 460 1.796 1.206 426 1.632 -9,7% -7,4% -9,1%

  Otorrino 338 0 338 276 0 276 -18,3% - -18,3%

  Urologia 422 14 436 438 73 511 3,8% 421,4% 17,2%

  Total 4.571 4.527 9.098 4.193 5.363 9.556 -8,3% 18,5% 5,0%

PRODUÇÃO CIRÚRGICA BASE

Var. 2013/2014 (%)Serviço Realizado 2013 Realizado 2014
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No que se refere à atividade cirúrgica urgente, o volume de produção realizada em 2014 

(2.722 cirurgias) traduz uma taxa de execução da previsão constante do PE 2014 de 101,6% e 

uma variação homóloga de +11,9%, em grande medida resultado do crescimento registado 

na Obstetrícia (+15,0%) e Ortopedia (+15,2%). 

 

Conv Amb Total Conv Amb Total Conv Amb Total

  Cirurgia Geral 355 193 548 53 72 125 -85,1% -62,7% -77,2%

  Dermatologia 0 16 16 0 0 0 - -100,0% -100,0%

  Oftalmologia 0 1.083 1.083 0 1.564 1.564 - 44,4% 44,4%

  Ortopedia 554 0 554 509 0 509 -8,1% - -8,1%

  Urologia 0 0 0 203 13 216 - - -

  Total 909 1.292 2.201 765 1.649 2.414 -15,8% 27,6% 9,7%

PRODUÇÃO CIRÚRGICA ADICIONAL

Serviço Realizado 2013 Realizado 2014 Var. 2013/2014 (%)

Realizado 2013 Realizado 2014 Var. 2013/2014 (%)

  Cirurgia Geral 956 1.042 9,0%

  Ginecologia 65 54 -16,9%

  Obstetrícia 545 627 15,0%

  Oftalmologia 4 2 -50,0%

  Ortopedia 850 979 15,2%

  Otorrino 5 2 -60,0%

  Urologia 8 16 100,0%

  Total 2.433 2.722 11,9%

Serviço

PRODUÇÃO CIRÚRGICA URGENTE
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ANÁLISE ECONÓMICA E FINANCEIRA 

 

1.1. SITUAÇÃO ECONÓMICA 

 

Resultados Líquidos 

 

O resultado líquido antes de impostos, obtido no exercício de 2014, registou um valor 

positivo de € 538.268, em consequência de proveitos totais de € 89.194.097 e de custos 

totais que atingiram € 88.655.829, como se evidencia na seguinte demonstração de 

resultados em 2014.12.31: 

 

 

 

Trata-se de desempenho económico positivo que mantêm o observado no exercício 

anterior, e que está em linha com o que tem acontecido há vários anos no CHL, e que se fica 

a dever aos importantes contributos positivos dos resultados operacionais e financeiros. De 

salientar o contributo relevante dos resultados operacionais (ultrapassam o valor previsto do 

PE 2014 – € 113.276), evidenciam a capacidade da organização hospitalar do CHL para 

basear, de forma consistente, na atividade assistencial corrente, a sua sustentabilidade 

económica e financeira, que constitui um dos aspetos nucleares do projeto da sua criação e 

desenvolvimento. 

 

 

 

Demonstração de Resultados Realizado 2013 Realizado 2014
Var. 2013/2014 

(%)

Plano 

Estratégico 

2014

% Execução 

PE 2014

 Proveitos Totais 82.530.032 89.194.097 8,1% 87.232.597 102,2%

 Proveitos Operacionais 81.286.829 87.239.825 7,3% 85.998.381 101,4%

 Proveitos Financeiros 128.231 253.180 97,4% 253.180 100,0%

 Proveitos Extraordinários 1.114.971 1.701.092 52,6% 981.036 173,4%

 Custos Totais 81.656.511 88.655.829 8,6% 85.978.917 103,1%

 Custos Operacionais 81.147.730 86.759.175 6,9% 85.631.007 101,3%

 Custos Financeiros 11.288 29.431 160,7% 27.588 106,7%

 Custos Extraordinários 497.493 1.867.223 275,3% 320.322 582,9%

 Resultados Operacionais 139.100 480.650 245,5% 367.374 130,8%

 Resultados Financeiros 116.943 223.748 91,3% 225.592 99,2%

 Resultados Extraordinários 617.478 -166.131 -126,9% 660.714 -25,1%

 Resultados Antes de Impostos 873.521 538.268 -38,4% 1.253.680 42,9%
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Resultados Operacionais 

 

O resultado operacional positivo registado no exercício de 2014, no valor de € 480.650, é 

consequência de proveitos operacionais, que, atingindo € 87.239.825, se situaram – em 

função das prestações de serviços terem sido contabilizadas com base numa estimativa de 

proveitos, constante no Relatório Estimativa de Proveitos referente ao mês de dezembro de 

2014 que constava na plataforma SICA (Sistema de Informação para a Contratualização e 

Acompanhamento), e faturada à ACSS (€ 75.225.004), o que suscita alguma incerteza sobre 

o seu efetivo montante, e por se ter considerado 95% (€ 3.722.106) do valor relativo a 

incentivos referentes a 2014 (PE 2014 – € 3.918.006) dada a sua dependência do 

cumprimento, e validação a posteriori, de metas relativas a indicadores de qualidade e 

eficiência – acima da previsão (1,4%), e de custos operacionais que se cifraram em € 

86.759.175, ou seja, mais 1,3% do que o valor fixado no PE 2014.  

 

Quanto ao EBITDA, atingiu no exercício de 2014 o montante de € 4.058.821, superior ao 

montante estimado no PE 2014: € 3.416.692. 

 

Proveitos Operacionais 

 

Os proveitos operacionais totais, que representam 97,8% dos proveitos totais, atingiram no 

final do exercício € 87.239.825, o que se situa acima da previsão constante do orçamento 

económico considerado no PE 2014, ou seja, traduz-se numa execução de 101,4%. Verificou-

se, também, uma variação positiva de 7,3% relativamente ao período homólogo.  

 

 

 

 

 

Proveitos Operacionais Realizado 2013 Realizado 2014
Var. 2013/2014 

(%)

Plano 

Estratégico 

2014

% Execução 

PE 2014

 Prestações de Serviços 77.546.765 85.031.707 9,7% 83.818.474 101,4%

 Proveitos Suplementares 473.635 466.365 -1,5% 480.596 97,0%

 Transferências e Subsídios 57.470 105.062 82,8% 105.061 100,0%

 Outros Proveitos Operacionais 3.208.959 1.636.692 -49,0% 1.594.250 102,7%

 Total 81.286.829 87.239.825 7,3% 85.998.381 101,4%
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No entanto, por componentes, verifica-se que as prestações de serviços se situam 

ligeiramente acima do nível da previsão e, em termos homólogos, regista-se uma variação 

positiva de 9,7% – atendendo ao facto de ter existido um crescimento da atividade 

assistencial, em função da integração do HABLO no CHL, e pela previsão de realização de 

95% dos incentivos previstos para o ano, quando em termos orçamentais se considerou, por 

precaução, apenas 65% –, enquanto os outros proveitos operacionais superam em 2,7% o 

valor orçamentado e a sua variação homóloga apresenta uma redução de 49,0%, o que 

decorre em grande medida da alteração ao contrato do projeto de cogeração que transfere, 

com efeitos a 1 de abril de 2014, a responsabilidade pelo custo do gás para o SUCH-Dalkia, 

traduzindo-se, esse facto, num decréscimo de proveitos no período de € 1.223.953. Nota 

ainda, nesta rubrica, para (i) o reembolso feito pela ACSS no âmbito do programa de rescisão 

por mútuo acordo do Estado no valor de € 165.784 e (ii) parte do valor faturado à ARSC 

relativo ao reembolso do pagamento da Bolsa de Formação dos Internos colocados em vagas 

preferenciais entre 1 de janeiro de 2012 e 31 de dezembro de 2013, afetar os proveitos do 

período em € 44.981. 

 

Custos Operacionais 

 

Representando 97,8% dos custos totais, os custos operacionais registaram no exercício o 

valor de € 86.759.175, traduzindo uma execução de 101,3% em relação ao valor do 

orçamento económico constante do PE e uma variação positiva, relativamente ao período 

homólogo, de 6,9%, em concordância com o aumento dos proveitos operacionais. 

 

 

 

Custos Operacionais Realizado 2013 Realizado 2014
Var. 2013/2014 

(%)

Plano 

Estratégico 

2014

% Execução 

PE 2014

 CMVMC 15.535.217 18.280.898 17,7% 17.704.638 103,3%

 FSE 16.567.753 16.929.012 2,2% 16.870.382 100,3%

 Custos com Pessoal 45.636.107 47.929.015 5,0% 47.963.962 99,9%

 Outros Custos Operacionais 179.129 42.079 -76,5% 42.709 98,5%

 Amortizações 3.118.274 3.200.273 2,6% 3.049.318 105,0%

 Provisões 111.250 377.898 239,7% 0 -

 Total 81.147.730 86.759.175 6,9% 85.631.009 101,3%
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Para esta execução acima do expectável concorreram essencialmente, globalmente e por 

componentes de custo, as seguintes ordens de razões: (i) integração do HABLO no CHL, com 

efeitos a setembro de 2013; (ii) o controlo dos custos, que tem constituído preocupação 

central de gestão, designadamente nas componentes de consumos e de requisições de 

serviços ao exterior; (iii) numa primeira fase, os cortes salariais estabelecidos na Lei do 

Orçamento do Estado para 2014, para os trabalhadores públicos com um rendimento 

mensal superior a € 600 (cortes progressivos com uma redução entre 2,5% e 12,0%), que 

vigoraram entre janeiro e maio, numa segunda fase, a declaração de inconstitucionalidade 

desses mesmos cortes pelo Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 413/2014, de 26 de 

junho, com impacto nos meses de junho a setembro, e, numa terceira fase, as reduções 

remuneratórias determinadas pela Lei n.º 75/2014, de 12 de setembro, para os 

trabalhadores públicos com rendimento mensal superior a € 1.500 (cortes progressivos 

entre 3,5% e 10,0%), com efeitos a partir de outubro; (iv) os ganhos obtidos com os 

processos de racionalização de estruturas, processos e recursos decorrentes da 

concentração institucional aquando da criação do Centro Hospitalar. 

 

Quanto à variação homóloga positiva de 6,9%, traduzida num acréscimo de custos 

operacionais de € 5.611.445, é explicada essencialmente pelo comportamento desfavorável 

das rubricas de consumos (+17,7% ou +€ 2.745.681) e custos com pessoal (+5,0% ou +€ 

2.292.908). 

 

Consumos. O montante global processado neste conjunto de rubricas totalizava € 

18.280.898 no final do período, representando 103,3% do orçamentado.  

 

 

 

Consumos Realizado 2013 Realizado 2014
Var. 2013/2014 

(%)

Plano 

Estratégico 

2014

% Execução 

PE 2014

 Produtos Farmacêuticos 9.171.774 10.131.213 10,5% 9.591.854 105,6%

 Material Consumo Clínico 5.633.025 7.150.632 26,9% 7.121.977 100,4%

 Restantes Consumos 730.418 999.053 36,8% 990.807 100,8%

 Total 15.535.217 18.280.898 17,7% 17.704.638 103,3%
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O destaque vai para os produtos farmacêuticos (+10,5% ou +€ 959.439) – resultado da 

regularização feita no âmbito do Acordo Apifarma 2012 que gerou um acréscimo de custos 

de € 522.724 – e para o material de consumo clínico (+26,9% ou +€ 1.517.607) – que se fica a 

dever essencialmente ao comportamento das rubricas de material de tratamento (+21,2% 

ou +€ 411.721) e próteses (+37,4% ou +€ 667.137), e que pode estar associado a consumos 

do ano 2013, de bens à consignação, cuja faturação ocorreu apenas em 2014. 

 

Fornecimentos e Serviços Externos. Relativamente à rubrica de subcontratos o 

processamento regista um valor de € 4.119.488, ou seja, 102,2% do orçamentado, sendo 

que a variação homóloga traduz um acréscimo de custos de 5,2%. Não obstante estarem em 

causa custos relativos a áreas críticas do processo assistencial, e como tal sujeitas a risco de 

variabilidade, como sejam a aquisição ao exterior de meios complementares de diagnóstico 

e terapêutica indisponíveis no Centro Hospitalar – e que vêm sendo nos últimos exercícios 

objeto de medidas de contenção, que se mantêm, traduzidas no controle dos preços dos 

serviços e, nalguns casos, na redefinição dos critérios de elegibilidade das situações passíveis 

de recurso ao exterior para realização de meios complementares de diagnóstico e 

terapêutica ou de outros subcontratos – o comportamento verificado em subcontratos 

neste período, em termos de execução orçamental, está condicionado por provável 

otimismo da previsão de custos, nomeadamente ao nível dos encargos com o transporte de 

doentes. 

 

 

 

 

Quanto aos fornecimentos e serviços (FS) o valor processado no conjunto das contas que o 

compõem (contas 6221 – FS I, conta 6222 – FS II, 6223 – FS III e 6229 – Outros 

Fornecimentos e Serviços), no montante de € 12.809.524, traduz uma execução de 99,8% do 

orçamentado e uma variação homóloga positiva de 1,2% (+€ 157.897). Para esta evolução 

registada contribui, predominantemente, o acréscimo de custos com as rubricas de 

Fornecimentos e Serviços 

Externos
Realizado 2013 Realizado 2014

Var. 2013/2014 

(%)

Plano 

Estratégico 

2014

% Execução 

PE 2014

 Subcontratos 3.916.125 4.119.488 5,2% 4.029.685 102,2%

 Fornecimentos e Serviços 12.651.627 12.809.524 1,2% 12.840.697 99,8%

 Total 16.567.753 16.929.012 2,2% 16.870.382 100,3%
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conservação e reparação (+79,3% ou +€ 238.236), serviços de informática (+77,8% ou +€ 

110.657), alimentação (+8,1% ou +€ 133.697), – em grande consequência da integração do 

HABLO no CHL –, lavandaria (+24,4% ou +€ 101.421) – para além do aumento expectável em 

função da integração do HABLO, registou-se um decréscimo no tratamento de roupa a 

terceiros e consequentemente no valor do desconto associado refletido na fatura mensal do 

SUCH –, e serviços técnicos de recursos humanos (+28,5% ou +€ 848.360) – em resultado dos 

encargos com empresas de recursos humanos que colocam pessoal médico, de 

enfermagem, técnico de diagnóstico e terapêutica e assistente operacional no HABLO, 

designadamente a Insidepurple e a Tonus Global. Não obstante é de referir o 

comportamento favorável registado nas rubricas de combustíveis (-€ 1.081.284) – em 

consequência da alteração feita ao contrato, no âmbito do projeto de cogeração, que 

transfere a responsabilidade pelo custo do gás para o SUCH Dalkia, com efeitos a 1 de abril 

de 2014, e da regularização efetuada nessa sequência no valor de € 359.363 – e de outros 

trabalhos especializados (-€ 407.808) – em parte justificado pela nota de crédito emitida no 

valor de € 258.000 que respeita a regularizações relativas ao ano 2013, bem como da 

redução do preço de energia térmica, devido a alteração dos pressupostos no âmbito do já 

referido projeto de cogeração.   

 

Custos com Pessoal. Este conjunto de custos totalizou no exercício de 2014 o valor de € 

47.929.015, que representa cerca de 55,2% dos custos operacionais, representando 99,9% 

do orçamentado e reflete uma variação homóloga de +5,0%. Este desempenho desfavorável 

em termos de evolução homóloga decorre (i) dos efeitos do Acórdão do Tribunal 

Constitucional n.º 413/2014, de 26 de junho, do qual resultou a declaração de 

inconstitucionalidade da norma da Lei do Orçamento do Estado para 2014, que estabeleceu 

cortes salariais para os trabalhadores do setor público – com maior impacto ao nível da 

remuneração base do mês, subsídios de férias e natal e respetivos encargos sobre 

remunerações, entre junho e setembro –, (ii) do aumento, fixado pela Lei do Orçamento do 

Estado para 2014, da taxa de contribuição para a Caixa Geral de Aposentações de 20% para 

23,75% (que implicou para o período, por este efeito, um aumento de custos de € 838.010, e 

(iii) do aumento de outros custos com pessoal – que diz respeito, em grande medida, a 

indemnizações por rescisões amigáveis de contratos de trabalho enquadradas no programa 

de rescisões do Estado que se traduziu num acréscimo de custos de € 167.765 –, não 
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obstante comportamento favorável de algumas componentes, como encargos com a ADSE, 

em função da redução da contribuição da entidade patronal de 2,5% para 1,25%, desde 

agosto de 2013, conforme estabelece o Decreto-Lei n.º 15/2013, de 30 de julho (que 

implicou para o período um decréscimo de custos de € 297.825) e da redução dos encargos 

com trabalhos extraordinário e noites e suplementos em consequência, entre outros fatores, 

dos referidos cortes salariais (entre janeiro e maio) e do aumento do período normal de 

trabalho dos trabalhadores em funções públicas – passou de 35 horas para 40 horas 

semanais, de acordo com o estabelecido na Lei n.º 68/2013, de 20 de agosto. 

 

Importa, ainda, realçar as reduções remuneratórias estabelecidas pela Lei n.º 75/2014, de 12 

de setembro, a partir de outubro, para os trabalhadores públicos com um rendimento 

mensal superior a € 1.500 (cortes progressivos entre 3,5% e 10,0%), pelo impacto que têm 

nos custos com pessoal do período. 

 

 

 

 

Amortizações. Ao atingirem no exercício o montante de € 3.200.273, representando apenas 

3,7% do conjunto dos custos operacionais, verificam um aumento em relação ao valor 

previsto de 5,0% e uma variação homóloga de 2,6%, o que reflete essencialmente os efeitos 

do investimento realizado ao longo do exercício anterior e neste exercício (apesar da taxa de 

execução do investimento do período atingir apenas 56,5% do previsto). 

 

 

 

 

Custos Pessoal Realizado 2013 Realizado 2014
Var. 2013/2014 

(%)

Plano 

Estratégico 

2014

% Execução 

PE 2014

 Remunerações Órgãos Sociais 325.043 317.993 -2,2% 317.993 100,0%

 Remuneração Base do Pessoal 25.033.490 26.135.274 4,4% 26.135.274 100,0%

 Suplementos de Remunerações 7.117.488 6.637.502 -6,7% 6.970.975 95,2%

 Prestações Sociais 88.913 91.258 2,6% 91.258 100,0%

 Subsídio de Férias / Natal 4.580.156 4.705.560 2,7% 4.705.560 100,0%

 Pensões 164.223 201.936 23,0% 201.936 100,0%

 Encargos s/ Remunerações 8.143.883 9.400.601 15,4% 9.103.754 103,3%

 Outros Custos 182.911 438.892 139,9% 437.211 100,4%

 Total 45.636.107 47.929.015 5,0% 47.963.962 99,9%



 

50 
 

Resultados Financeiros 

 

No final do exercício regista-se um resultado financeiro positivo de € 223.748, como 

consequência de proveitos financeiros de € 253.180 e de custos financeiros de € 29.432. 

 

 

 

No que se refere aos proveitos financeiros, a sua fonte está associada a duas componentes: 

juros obtidos (€ 15.995) e, sobretudo, descontos de pronto pagamento obtidos (€ 237.185).  

 

Relativamente aos custos financeiros, os encargos suportados no exercício referem-se ao 

pagamento de juros, juros de mora e de encargos com serviços bancários. 

 

 

 

 

Resultados Extraordinários 

 
No exercício de 2014, os resultados extraordinários apresentaram um valor negativo de € 

166.131. 

 

 

 

 

 

Proveitos Financeiros Realizado 2013 Realizado 2014
Var. 2013/2014 

(%)

Plano 

Estratégico 

2014

% Execução 

PE 2014

 Total 128.231 253.180 97,4% 253.180 100,0%

Custos Financeiros Realizado 2013 Realizado 2014
Var. 2013/2014 

(%)

Plano 

Estratégico 

2014

% Execução 

PE 2014

 Total 11.288 29.431 160,7% 27.588 106,7%

Proveitos Extraordinários Realizado 2013 Realizado 2014
Var. 2013/2014 

(%)

Plano 

Estratégico 

2014

% Execução 

PE 2014

 Total 1.114.971 1.701.093 52,6% 981.036 173,4%

Custos Extraordinários Realizado 2013 Realizado 2014
Var. 2013/2014 

(%)

Plano 

Estratégico 

2014

% Execução 

PE 2014

 Total 497.493 1.867.223 275,3% 320.322 582,9%
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O comportamento positivo dos proveitos extraordinários está associado ao valor registado 

na rubrica de proveitos e ganhos extraordinários, que decorre, em grande medida, de 

correções relativas a exercícios anteriores (€ 520.240 de custos com pessoal – dos quais € 

408.992 referentes a regularização de acréscimos de custos relativos ao SIGIC contabilizados 

em 2011, 2012 e 2013, por se ter verificado a existência de limitações no procedimento de 

constituição e anulação dos acréscimos – e € 162.055 de fornecimentos e serviços externos), 

de proveitos relativos a transferências de capital obtidas que envolvem diferimentos dos 

respetivos subsídios de investimento atribuídos (€ 146.044), da correção feita à 

contabilização de notas de crédito no âmbito do projeto de co-geração, no valor de € 

318.308 e da anulação de provisões constituídas em anos anteriores, no âmbito de 

processos judiciais (€ 184.206).  

 

O montante registado na rubrica de custos extraordinários refere-se essencialmente a 

correções relativas a exercícios anteriores – € 1.739.883 (designadamente (i) a regularização 

de € 271.105, relativa a acréscimos de taxas moderadoras em dívida dos anos 2012 e 2013, 

(ii) regularização relativa a divergências verificadas nos valores obtidos na geração do 

ficheiro que serviu de base à contabilização do acréscimo de proveitos de taxas 

moderadoras em dívida relativas ao ano de 2013 – € 703.057, (iii) anulação do acréscimo de 

proveitos efetuado relativo a renda de bar por parte de Fernando M. R. Santos, Unipessoal, 

Lda – € 58.808 e (iv) anulação de parte do acréscimo de proveitos relativo à dívida de rendas 

de bares de António Ribeiro Honório, Lda – € 164.631), e anulação de prestações de serviços 

e medicamentos acrescidas em excesso no ano 2013. 
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1.2. SITUAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL 

 

Da análise do Balanço em 2014.12.31 verifica-se que, no final deste exercício, o ativo líquido 

total atinge o valor de € 62.927.848, o que representa uma diminuição de 10,0% (- € 

6.953.913) em relação ao verificado no final do exercício anterior, como consequência do 

recebimento em dezembro de 2014, por parte da ACSS, do montante de € 6.500.000, 

relativos à regularização de parte do Contrato-Programa de 2010. 

 

 

 

 

Ativo 

 

Por componentes, do lado do ativo, o imobilizado líquido regista em 2014.12.31 uma 

redução de 2,8% (- € 596.692), como consequência do facto dos valores do investimento 

realizado no período (€ 2.609.011) totalizarem um montante bastante inferior ao das 

amortizações do período (€ 3.200.273), a par de se terem concretizado alienações de ativos 

(€ 125.615). 

 

Quanto ao ativo circulante, que no seu conjunto apresenta no período um decréscimo de 

16,1% (- € 5.751.224), teve como principais fatores justificativos da evolução registada, em 

comparação com a situação em 31 de dezembro do ano anterior, (i) a redução do saldo 

devedor de Instituições do Estado no montante de € 5.042.955 – na qual se inclui a ACSS, 

Balanço 31.12.2013 31.12.2014
Variação 

2013/2014

 Ativo

 Imobilizado Líquido 21.121.090 20.524.398 -2,8%

 Ativo Circulante 35.750.618 29.999.393 -16,1%

 Acréscimos e Diferimentos 13.010.053 12.404.057 -4,7%

 Total 69.881.761 62.927.848 -10,0%

 Fundos Próprios e Passivo

 Fundos Próprios 46.046.409 46.527.731 1,0%

 Passivo 14.859.643 7.966.789 -46,4%

 Acréscimos e Diferimentos 8.975.709 8.433.328 -6,0%

 Total 69.881.761 62.927.848 -10,0%
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enquanto entidade a quem são faturadas as prestações de serviços do Contrato Programa (- 

€ 6.425.485) –, em função da regularização, por esta entidade, de parte da dívida referente 

ao contrato programa do ano 2010, no valor de € 6.500.000; (ii) do acréscimo do saldo de 

Outros Devedores no montante de € 125.714 e (iii) do comportamento negativo que se 

verificou na rubrica de disponibilidades (- € 896.879) – reflexo do esforço, continuado, para 

o pagamento das dívidas aos fornecedores, mantendo ou reduzindo o prazo médio de 

pagamentos.  

 

Relativamente aos acréscimos e diferimentos, verifica-se no final do exercício um 

decréscimo de 4,7% (- € 605.996) por comparação com o registado no ano transato, que se 

justifica no essencial, por um lado, pelas diminuições do valor acrescido de taxas 

moderadoras em dívida (€ 661.863), em função do acerto do cálculo dos montantes em 

dívida e a anulação dos acréscimos relativos (i) ao Acordo Apifarma 2012 (€ 529.526), por 

motivos de términus deste acordo, (ii) à dívida de Fernando M. R. Santos, Unipessoal, Lda (€ 

58.808,10) e (iii) a parte da dívida de António Ribeiro Honório, Lda (€ 182.106), e, por outro 

lado, pelo aumento dos acréscimos de proveitos referentes à faturação dos incentivos 

relativos ao Plano Estratégico de 2014 (€ 3.722.106) e de Contratos Programa de anos 

anteriores, tendo por contrapartida os adiantamentos efetuados pela ACSS por conta desses 

contratos programa, dado que o processo de faturação inerente, e respetiva validação, ainda 

não se encontra concluído. De salientar que nesta rubrica ainda não se verificou a 

regularização, por se aguardar a validação definitiva da faturação, dos Contratos Programa 

de 2011, 2012 e 2013 (€ 5.231.456). Relativamente ao ano 2014 e, por orientações da ACSS 

no seu Ofício Circular n.º 269/2015/DPS, de 19.01.2015, foi emitida uma única fatura 

referente à produção mensal realizada no ano 2014, tendo como base o valor acumulado 

constante no Relatório Estimativa de proveitos referente ao mês de dezembro de 2014 que 

constava na plataforma SICA (Sistema de Informação para a Contratualização e 

Acompanhamento), pelo que o único montante incluído em acréscimo é o relativo aos 

incentivos.  

 

Apesar de neste exercício se ter verificado alteração substancial da composição do ativo – 

em função principalmente da diminuição do ativo circulante (na componente de dívidas de 

terceiros) –, a análise da estrutura do ativo continua a revelar uma aplicação de fundos por 
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grandes grupos patrimoniais com alguns aparentes desequilíbrios atendendo à natureza da 

organização – visto que, sem considerar os acréscimos e diferimentos, o ativo circulante 

atinge 59,4% do total, enquanto o imobilizado líquido representa apenas 40,6%, o que 

resulta da circunstância do património contabilístico não integrar os terrenos e edifícios 

onde funciona o HSA e, também, em menor grau, pela relativa vetustez de parte do 

imobilizado corpóreo operacional. 

 

Fundos Próprios e Passivo 

 

Quanto à análise da estrutura dos fundos próprios, o Balanço em 2014.12.31 demonstra que 

a situação líquida, totalizando € 46.527.731 e representando uma cobertura de 73,9% do 

ativo total, teve no exercício uma variação positiva de 1,0% como consequência, não só do 

resultado líquido positivo do exercício (€ 481.322), como também da diminuição dos 

resultados transitados em consequência da transferência do Resultado Líquido do Exercício 

de 2013 (€ 798.832). 

 

Quanto ao passivo, sem acréscimos e diferimentos, verificou em 2014.12.31, por 

comparação com o exercício anterior, uma diminuição de 46,4% (- € 6.892.854), que foi 

originado, essencialmente, pelas diminuições das dívidas a fornecedores c/c (- € 5.975.291) – 

por razões do recebimento, no mês de dezembro, do valor de € 6.500.000 relativos a parte 

do Contrato Programa de 2010 –, da rubrica do Estado (- € 172.814) e Outros Credores (- € 

622.354). A evolução positiva no montante do passivo resultou no melhoramento do prazo 

médio de pagamentos a fornecedores, que passou de 110 dias, em 2013.12.31, para 34 dias, 

em 2014.12.31 (sendo que o prazo médio de pagamentos, em conformidade com a 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 34/2008, de 22 de fevereiro, passou de 61 dias, em 

2013.12.31, para 43 dias, em 2014.12.31, conforme mencionado na pág. 15).  

 

No final do exercício de 2014 o Centro Hospitalar apresenta em termos financeiros uma 

situação favorável, que se caracteriza por elevadas autonomia financeira, solvabilidade e 

liquidez geral. Não obstante se mantenha estrutura financeira positiva, e, apesar da 

regularização feita relativa ao Contrato Programa de 2010, prevê-se, por atraso na 

regularização de CP de anos anteriores (2010, 2011, 2012 e 2013), que envolve um 

montante em dívida estimado na ordem de € 22.982.503, futuras limitações na tesouraria 
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do Centro Hospitalar, caso se cumpra o estipulado em sede de Plano Estratégico 2014-2016, 

principalmente, se os investimentos previstos forem concretizados. 

 

 

 

 

2. RECURSOS HUMANOS 

 

Evolução de efetivos. Durante o exercício de 2014 a política de recursos humanos que foi 

desenvolvida orientou-se pelo objetivo de dotar os serviços dos efetivos necessários e com 

as qualificações adequadas ao pleno desempenho das atividades dos vários serviços, no 

sentido do cumprimento da missão e metas do Centro Hospitalar num quadro de 

observância de critérios de qualidade de serviço e com eficiência e eficácia.  

 

 

 

Em termos comparativos, verifica-se que no final de 2014 o CHL regista um crescimento de 

84 efetivos (+ 4,9%) em relação ao ano anterior.  

Indicadores Financeiros 31.12.2013 31.12.2014

 Autonomia Financeira (%) 65,9 73,9

 Solvabilidade (%) 193,2 283,7

 Liquidez Geral 1,50 1,83

 Liquidez Imediata 0,16 0,18

 Prazo médio de pagamentos (dias) * 61 43

 Prazo médio de recebimentos (dias) ** 144 112
 * PMP conforme RCM n.º 34/2008

 ** Inclui ACSS (execução do contrato-programa)

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

 Orgãos de direção 5 5 0 0 0 0 5 5

 Dirigentes 3 2 2 2 0 0 5 4

 Médicos 184 197 96 101 31 20 311 318

 Técnicos superiores de saúde 7 7 9 13 1 1 17 21

 Técnicos superiores de serviços sociais 9 8 2 2 0 0 11 10

 Outros técnicos superiores 2 15 10 8 3 3 15 26

 Pessoal de enfermagem 509 495 154 187 0 0 663 682

 Técnicos de diagnóstico e terapêutica 75 73 24 36 0 0 99 109

 Pessoal assistente técnico 104 97 47 56 0 0 151 153

 Pessoal assistente operacional 261 237 177 233 0 0 438 470

 Pessoal informático 3 3 4 5 0 0 7 8

 Outro pessoal    1 1 0 0 2 2 3 3

 Total 1.163 1.140 525 643 37 26 1.725 1.809

Categoria Profissional
Função Pública Contrato Trabalho

Prestadores de 

Serviços
Total
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Como aspeto crítico da gestão de recursos humanos, importa referir – para além da 

persistência do quadro de dificuldades de recrutamento em algumas áreas clínicas 

especializadas que comprometem o desempenho assistencial do Centro Hospitalar, o que 

conduziu à necessidade de continuar a utilizar mecanismos de contratação específicos, como 

sejam o recurso à contratação de médicos em regime de prestação de serviços ou à 

contratação de empresas especializadas – a manutenção, com incidência crescentemente 

restritiva no processo de contratação, das exigências estabelecidas pelos Despacho n.º 

10428/2011, de 1 de agosto, n.º 352/2013, de 21 de fevereiro, e n.º 1317-B/2014, de 24 de 

janeiro, do Secretário de Estado da Saúde, e do Despacho Conjunto n.º 12083/2011, de 7 de 

setembro dos Ministros de Estado e das Finanças e da Saúde, que fazem depender a 

contratação de pessoal, mesmo a termo certo, da prévia autorização da tutela, o que tem 

gerado dificuldades adicionais no propósito de ajustar a afetação de efetivos às 

necessidades operacionais dos serviços. 

 
Formação. Manteve-se neste exercício a aposta continuada na formação dos recursos 

humanos da organização, reconhecendo a importância do desenvolvimento das suas 

capacidades e qualificações profissionais na melhoria da qualidade e da eficiência do 

desempenho individual, dos serviços e do Centro Hospitalar. Por isso, prosseguiu-se com a 

política de definição e de execução de planos de formação interna do pessoal, com recurso 

aos apoios comunitários disponíveis (QREN-POHP), mas também através da utilização de 

verbas próprias do Centro Hospitalar.  

 

Os quadros seguintes sintetizam o movimento associado à formação (1.218 formandos 

envolvidos e um total de 461 horas de formação): 
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Em simultâneo com o desenvolvimento do plano de formação institucional, continuou-se a 

incentivar ou a viabilizar o recurso à formação externa, visando a atualização técnica e 

científica do pessoal, especialmente de médicos e outros técnicos de saúde, mediante a 

facilitação da frequência ou participação em jornadas, conferências, simpósios ou outras 

reuniões de carácter técnico-científico. 

Designação Ação de Formação
Carga 

Horária

N.º 

Formandos
Destinatários

Entidade 

Financiadora

Uso e manuseamento de extintores 4 34 Multidisciplinar

Uso e manuseamento de extintores 4 18 Multidisciplinar

Uso e manuseamento de extintores 4 39 Multidisciplinar

Uso e manuseamento de extintores 4 37 Multidisciplinar

Prevenção lesões musculo - esqueléticas 3 19 Multidisciplinar

Prevenção lesões musculo - esqueléticas 3 19 Multidisciplinar

Introdução ao estudo do SNC 12 16 Multidisciplinar

Uso e manuseamento de extintores 4 24 Multidisciplinar

Uso e manuseamento de extintores 4 17 Multidisciplinar

Uso e manuseamento de extintores 4 14 Multidisciplinar

Processo Clinico/Programa informático HSA 3 44 Medicos Internos

Funcionamento desfibrilhador zoll serie R 1 20 Enfermeiros

Prevencao da infecção Hospitalar           5 44 Medicos Internos

Qualidade segurança doente/sistema gestão risco 4 45 Medicos Internos

O jovem medico/desafios da gestão em saude          2 30 Medicos Internos

ECG-como interpretar para tratar em tempo util 2 43 Medicos Internos

Curso de suturas e pequena cirurgia 3 18 Medicos Internos

Ovidsp-acesso a public on-line           2 4 Multidisciplinar

Acolhimento dos AAM no HSA               3 9
Assistentes 

Operacionais

Gases Medicinais                         2 21 Multidisciplinar

Octenidina: antisséptico de nova geração 1 29 Multidisciplinar

Gases medicinais                         2 14 Multidisciplinar

Gases medicinais                         2 17 Multidisciplinar

CHL, EPE
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Avaliação. Reconhecendo a importância da existência de um adequado sistema de avaliação 

do desempenho enquanto instrumento de gestão da organização e tendo também em vista 

o cumprimento da legislação em vigor relativa à avaliação de pessoal com o estatuto da 

Função Pública, continuou-se a proceder à avaliação do pessoal com o referido estatuto e, 

bem assim, do pessoal com contrato individual de trabalho, de acordo com a norma SIADAP, 

com exceção do pessoal das carreiras de regime especial ou corpos especiais, cuja avaliação 

continuou a decorrer de acordo com as normas anteriores.  

 

Em 2013 iniciou-se o processo de avaliação do desempenho dos médicos, dando 

cumprimento ao n.º 2 do artigo 17.º da Portaria n.º 209/2011, de 25 de maio. 

 

3. INVESTIMENTOS 

 

Tendo em conta o quadro de obsolescência técnica e económica das instalações e de alguns 

equipamentos disponíveis, neste exercício teve-se como orientação a prossecução da 

política seguida adotada em exercícios anteriores, visando os seguintes objetivos principais: 

promover, com âmbito plurianual, um plano de investimentos de substituição, 

especialmente de equipamentos médico-cirúrgicos, visando a reposição e atualização do 

potencial técnico, de diagnóstico e terapêutico, dos serviços clínicos; adequar 

permanentemente a capacidade operacional dos serviços assistenciais, através do 

redimensionamento, remodelação ou modernização de instalações e equipamentos afetos a 

unidades operacionais de grande procura ou de diferenciação clínica específica; garantir a 

atualização e o desenvolvimento dos sistemas de informação e gestão da informação, 

designadamente clínica e logística, com o objetivo de melhorar a respetiva qualidade de 

serviço; melhorar as condições de humanização e conforto dos doentes, através da 

reabilitação de instalações degradadas ou inadequadas. 
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O investimento realizado durante 2014 totalizou € 2.609.011, tendo sido afetado 

principalmente aos seguintes grupos de ativos: a) edifícios e outras construções, no 

montante de € 522.521 (incluindo o valor das imobilizações em curso que se refere na 

totalidade a esta componente), representando cerca de 20,0% do investimento total e 

envolvendo, designadamente, as obras de recuperação do interior do HSA (€ 210.613) e a 

obra de remodelação do serviço de Medicina Interna do HDP (€ 47.242); b) aquisição de 

equipamento, no montante de € 2.084.804, significando 79,9% do investimento total 

realizado, de que se destacam, pelo valor ou diferenciação técnica que envolvem, os 

seguintes: i) sistema ultrassonografia cardíaca (€ 122.693); ii) microscópio operatório 

oftalmologia (€ 121.255); iii) intensificador de imagem (€ 101.768); iv) desfibrilhadores (€ 

93.814); v) mesas de reanimação (€ 92.656); vi) laser fotocoagulação e módulo angiografia (€ 

81.485); vii) diverso equipamento para gabinete de oftalmologia (€ 74.295); viii) marquesas 

operatórias para cirurgia ambulatório oftalmologia (€ 73.800); ix) equipamentos de urologia 

para bloco operatório (€ 67.885); x) investimento em equipamento informático no valor de € 

359.055 (hardware, no montante de € 325.193, e software, no montante de € 33.862). 

 

 

4. OUTROS 

 

O ano de 2014 ficou fortemente marcado pela consolidação da estrutura do Centro 

Hospitalar (HSA, HDP e HABLO), com a redefinição do perfil assistencial de cada unidade 

hospitalar e a clarificação dos processos de referência e de resposta dos doentes aos 

mesmos. 

 

 

Investimento Realizado Ano 2013 Ano 2014

Plano 

Estratégico 

2014

% Execução 

PE 2014

 Edifícios e Outras Construções 986.434 487.520 1.144.355 42,6%

 Equipamento Básico 853.716 1.614.774 965.000 167,3%

 Equipamento Administrativo e Informático 414.656 470.030 450.000 104,5%

 Imobilizações em Curso 784.991 35.001 2.005.345 1,7%

 Outros 14.475 1.686 51.000 3,3%

 Total 3.054.272 2.609.011 4.615.700 56,5%
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É possível identificar as seguintes realizações principais: 

− Aprovação do novo Regulamento Interno do CHL. 

− Nomeação de todas as chefias e equipas de trabalho prevista no novo Regulamento 

Interno do CHL. 

− Processo de reacreditação do HSA pela Joint Commission International e de acreditação 

do HDP e do HABLO. 

− Alargamento do processo Clínico Eletrónico com a integração dos MCDT nas 3 unidades 

hospitalares, considerando-se o software de apoio e clínico no CHL. 

− Empreitadas no Hospital Santo André (HSA) 

− Conclusão Obra de Recuperação dos Interiores 

− Reparação de anomalias no piso 3 da Torre Poente 

− Criação da Unidade da Dor 

− Sala de reabilitação vestibular – ORL 

− Construção da sala de digestivos – Imagiologia 

− Empreitada de remodelação e alteração dos balneários do Hospital de Santo 

André 

− Empreitadas Unidade de Internamento de Doentes de Evolução Prolongada de 

Psiquiatria (UIDEPP) 

− Substituição de vidro simples por vidro duplo 

− Adaptação de arrumos para sala de sujos no piso 1 do pavilhão b 

− Empreitada de remoção de coberturas com amianto 

− Empreitada de demolição de edifícios em risco de ruína 

− Empreitadas Hospital Distrital de Pombal (HDP) 

− Remodelação de Espaços no Serviço de Internamento de Medicina  

− Substituição da Cobertura do Edifício da Portaria 

− Instalação de portão para controlo de acessos 

− Reabilitação do Edifício das Consultas Externas 

− Empreitadas Hospital de Alcobaça Bernardino Lopes de Oliveira (HABLO) 

− Criação da Unidade Laboratorial 

− Pavimentação da Zona de Acesso à Farmácia 

− Reparação de Anomalias Exteriores e Interiores 



 

62 
 

− Alargamento do projeto de implementação da reorganização da logística hospitalar ao 

nível do Serviço Farmacêutico no HDP e para o HABLO. 

− Alargamento do projeto de reorganização logística do Serviço de Aprovisionamento no 

HDP e para o HABLO. 

− Diversos Equipamentos para o Serviço de Oftalmologia: módulo angiografia, laser de 

fotocoagulação e microscópio operatório. 

− Marquesas Operatórias para Cirurgia Ambulatória de Oftalmologia. 

− Sistema Ultrassonografia Oftalmologia. 

− Intensificador de Imagem para o Bloco Operatório. 

− Sistema de Ultrassonografia Cardíaca. 

− Mesas de Reanimação para os Serviços de Pediatria e Ginecologia/Obstetrícia. 

− Diversos Equipamentos para o Serviço de Urologia: ecógrafo, gerador e 

videocistoscópios. 

− Novas áreas de trabalho no HABLO: Urologia, Ginecologia, Pedopsiquiatria, 

Endocrinologia. 

− Novas áreas de trabalho no HDP: Obstetrícia, Endocrinologia, Terapia da Fala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 










































































































