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MENSAGEM DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

O ano de 2019 foi um ano em que se manteve a pressão sobre a procura de cuidados 

decorrente da expressiva área de influência que o Centro Hospitalar de Leiria (CHL) serve, de 

cerca de 400.000 habitantes, não obstante a constante procura em melhorar a resposta 

integrada de cuidados hospitalares prestados, a par da continuação da afirmação do atual 

projeto organizacional. 

Em simultâneo, o ano de 2019 ficou marcado pela continuação do quadro restrito de operação 

decorrente das regras introduzidas nos últimos anos no setor, particularmente nos hospitais 

EPE, com persistentes e exigentes medidas na Saúde, com destaque para a contratação de 

profissionais e para a realização de investimentos, aspetos críticos para este tipo de 

instituições.  

O modelo de financiamento que vigorou no presente exercício, e apesar de ter sido acionada, 

pela tutela, a majoração dos preços de referência de algumas linhas de produção do Contrato 

Programa, medida que se mostrou, ainda assim, insuficiente, mantém as limitações dos anos 

anteriores, aspeto que, tratando-se da 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. O desenvolvimento de parcerias com entidades públicas e privadas do setor e da educação, 

viabilizando programas comuns de formação e de diferenciação da nossa prestação, com 

particular destaque para o crescente desenvolvimento e desempenho do Centro de 

Investigação do CHL. 

2. O aumento da acessibilidade, marcado por um envolvimento profícuo entre as equipas 

hospitalares e os cuidados de saúde familiares, foi viável no âmbito da consulta externa e 

cirurgia de ambulatório, conforme previsto, embora insuficiente face ao crescimento, 

muito significativo da procura, com dilatação da lista de espera para cirurgia de 

ambulatório e, principalmente, convencional.  
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3. A atividade assistencial realizada no final do período evidencia, em termos homólogos, um 

comportamento misto, com crescimento face a 2018 na consulta externa (+4,1%), no 

hospital de dia (sessões +6,7%), na atividade cirúrgica de ambulatório (+9,3%) e no serviço 

domiciliário (+6,9%). Quanto à execução das metas de produção, na generalidade das 

linhas ficou-se abaixo do expectável, não obstante, consideram-se os resultados obtidos 

positivos e em linha com o esperado. 

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, em 

alinhamento com os documentos de referenciação hospitalar, diferenciaram-se e 

autonomizaram-se serviços de prestação de cuidados e 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 bons indicadores de desempenho, 

bem como uma gestão equilibrada, do ponto de vista económico e financeiro, embora 

registando resultados líquidos negativos, o que condicionou a execução do plano de 

investimento, essencial 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.  

6. O ano de 2019 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 2019 foi ainda marcado pelo desenvolvimento e execução da estratégia 

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

que permitiram a consecução do objetivo da reacreditação, pela JCI, nos três hospitais do 

CHL. 
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8. Cumpre-nos, por isso, agradecer à comunidade hospitalar. Agradecemos, particularmente, 

ao Ministério da Saúde, das Finanças e respetivos serviços, às autoridades locais, aos 

órgãos sociais do CHL, aos nossos utentes, clientes e fornecedores a colaboração prestada 

no exercício de 2019.  
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BREVE APRESENTAÇÃO 

CARATERIZAÇÃO E ENQUADRAMENTO DO CENTRO HOSPITALAR 

O Centro Hospitalar Leiria, E.P.E (CHL) tem no contexto do Serviço Nacional de Saúde (SNS) 

como área de influência a correspondente aos concelhos de Batalha, Leiria, Marinha Grande, 

Porto de Mós, Nazaré, Pombal, Ourém, Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos, Castanheira de 

Pêra, Ansião, Alvaiázere e parte dos concelhos de Alcobaça e Soure, servindo uma população 

de cerca de 400.000 habitantes. 

O CHL é composto por três unidades de saúde, tendo surgido 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 resultou 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. 

Por orientações do Ministério da Saúde, a partir de 1 de julho de 2016, a população residente 

na totalidade do concelho de Ourém passou a integrar a área de influência do CHL. 

 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 SNS, do Distrito e centrais de Coimbra e com as 

instituições integradas na rede de cuidados continuados integrados, numa ótica de 
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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 

SNS, 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.  

Missão  

O Centro Hospitalar tem por missão essencial prestar cuidados de saúde diferenciados, em 

articulação com os cuidados de saúde primários e com os demais hospitais integrados na rede 

do SNS. Faz igualmente parte da sua missão colaborar na prevenção e promoção da saúde da 

comunidade em geral e assegurar condições de investigação e de formação profissional aos 

respetivos colaboradores. 

Valores 

A consecução desta missão é orientada por uma visão centrada no desejo e empenhamento 

de construir um Centro Hospitalar de referência em termos de qualidade dos cuidados de 

saúde prestados, com reconhecimento da comunidade e elevada satisfação dos doentes e 

profissionais, e com altos padrões de eficiência e eficácia na utilização dos recursos disponíveis, 

subordinada ao seguinte quadro de valores essenciais: 

a) Respeito pela dignidade humana; 

b) Respeito pelos códigos de conduta próprios de cada grupo profissional, no quadro da 

prestação de cuidados em equipa; 

c) Prossecução da qualidade e da eficiência no desenvolvimento da sua atividade; 

d) Desenvolvimento de uma cultura de conhecimento e aperfeiçoamento técnico e 

profissional; 

e) Primado do doente. 

Consumo de Eletricidade (KW) 20.278

Luvas Consumidas 17.464

Compressas Consumidas 10.905

Agulhas Consumidas 3.415

Kg de Roupa Lavada 3.209

Consultas  Externas 1.251

Resguardos Consumidos 1.064

Comprimidos de Paracetamol Consumidos 611

Atendimentos Urgentes 519

Consumo de Água (m3) 308

Sessões de Hospital de Dia 89

Altas do Internamento 62

Cirurgias Programadas 53

Cirurgias Urgentes 7

Partos 5

Um dia no CHL em 2019
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Oferta Assistencial 

Internamento. O CHL tem em funcionamento 510 camas de agudos (441 em Leiria, 38 em 

Pombal e 31 em Alcobaça), a que acrescem 49 do Berçário, 50 da UIDEPP (unidade de 

internamento de doentes de evolução prolongada de psiquiatria) e 83 de contingência: 

 

Consulta Externa. O Centro Hospitalar dispõe de 146 gabinetes de consultas médicas, de 

exames/técnicas e de enfermagem/tratamento (123 na unidade de Leiria, 11 na unidade de 

Pombal e 12 na unidade de Alcobaça): 

 

Hospital de Dia. Esta área de atividade encontra-se dotada de 12 camas e 27 cadeirões na 

unidade de Leiria, de 2 camas e 7 cadeirões na unidade de Pombal e de 1 cama e 4 cadeirões 

na unidade de Alcobaça 

 

Cirurgia de Ambulatório. O Centro Hospitalar dispõe de 3 salas de operações na unidade de 

Leiria e 1 sala na unidade de Alcobaça.  

SERVIÇO LOTAÇÃO SERVIÇO LOTAÇÃO

Cardiologia 10 Pneumologia 15

Cirurgia Geral 80 Psiquiatria (agudos) 32

Gastrenterologia 15 Urologia 16

Ginecologia 6 U.C.I. Coronários 5

Medicina Intensiva 10 U.C. Intermédios 11

Medicina Interna 172 U.C. Polivalentes Agudos 20

Neonatologia 8 Sub-Total Cuidados Intensivos e Intermédios 46

Nefrologia 3 Sub-Total Especialidades Médicas 275

Neurologia 6 Sub-Total Especialidades Cirúrgicas 189

Obstetrícia 24 TOTAL 510

Ortopedia 60 BERÇÁRIO 49

Otorrinolaringologia 3 UIDEPP 50

Pediatria 14 CONTINGÊNCIA 83

Anestesiologia Gastrenterologia Nefrologia Paliativos

Dor Ginecologia Neurologia Pediatria

Cardiologia Hematologia Clínica Obstetrícia Pneumologia

Cirurgia Geral Imuno-alergologia Oftalmologia Psiquiatria

Dermatologia Imuno-hemoterapia Oncologia Médica Pedopsiquiatria

Endocrinologia Medicina Física e Reabilitação Ortopedia Reumatologia

Estomatologia Medicina Interna Otorrinolaringologia Urologia

CONSULTAS MÉDICAS

Cirurgia Geral Imunoalergologia Oncologia Médica Reabilitação Cardíaca

Dermatologia Medicina Pediatria Reabilitação Respiratória

Gastrenterologia Nefrologia Pneumologia Reumatologia

Paliativos Neurologia Psiquiatria Urologia

Hematologia Clínica

HOSPITAL DE DIA



 

Página | 9  

 

Relatório e Contas 2019 

Urgência. Nesta oferta de cuidados o CHL dispõe de três unidades a funcionar 24/24 horas: em 

Leiria, como urgência médico-cirúrgica, dotada de três setores autónomos (urgência geral, 

urgência ginecológica/obstétrica com 7 salas de bloco de partos e urgência pediátrica) e em 

Pombal e Alcobaça, como urgência básica. 

Bloco Operatório Central. O Centro Hospitalar dispõe de 10 salas de operações no Bloco 

Operatório Central na unidade de Leiria. 

M.C.D.T. O Centro Hospitalar dispõe ainda dos seguintes Serviços Complementares de 

Diagnóstico e Terapêutica: Anatomia Patológica, Imagiologia, Patologia Clínica, Medicina Física 

e Reabilitação, Imuno-Hemoterapia e setor de Exames Especiais abrangendo técnicas 

específicas de diversas especialidades médicas: 

 

 

 

ANATOMIA PATOLÓGICA IMUNO-HEMOTERAPIA PATOLOGIA CLÍNICA

Histopatologia Análises Bioquímica

Citologia Transfusões Hematologia

Tanatologia Imunologia

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA Microbiologia

DOR Biopsia

Electroacupunctura Cardiotocografia OFTALMOLOGIA

Colposcopia Avaliação Acuidade Visual

Criocoagulação do Colo Angiografia

Ecografia Pélvica Ecografia

CARDIOLOGIA Electrocoagulação do Colo Laser

Angioplastia Coronária Histeroscopia Motilidade ocular

Angioplastia Carotídea Interrupção medicamentosa da gravidez Retinografia

Angioplastia Arterial Periférica Tomografia

Angioplastia Arterial Renal IMAGIOLOGIA Topografia Corneana

Cateterismo Cardíaco Radiologia Convencional Terapia Fotodinâmica Mocular

Cateterismo Arterial Carotídeo Tomografia Computorizada Bimetria Oftálmica por Ecografia Linear

Cateterismo Arterial Membros Inferiores Angiografia

Cateterismo Arterial Renal Ecografia ORL

Colocação de Registadores de Eventos 

Implantados Mamografia Audiometria

ECG Ressonância Magnética Nuclear Impedancimetria

Ecocardiografia Videoestnografia

Ecocardiograma Transesofágico IMUNOALERGOLOGIA Endoscopia

Ecocardiograma de Sobrecarga Testes de PRICK Laringologia

Ecocardiograma de Contraste Testes Intradérmicos Reabilitação auditiva

Monitorização de Pressão Arterial 24 horas Provas de Provocação Vestibulometria

Pacing Cardíaco

Provas de Esforço

Registo de Holter

Procedimentos analgésicos/anestésicos 

diagnósticos ou terapêuticos
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DERMATOLOGIA MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO PNEUMOLOGIA

Biópsias Eletroterapia Técnicas Endoscópicas

Criocirurgia Termoterapia Técnicas não Endoscópicas

Curetagem mecânica de lesões Terapia Ocupacional Pneumologia de Intervenção

Dermatoscopia Terapia da Fala Estudos do Sono

Dermobrasão Cinesiterapia Fisiopatologia Respiratória

Electrocirurgia Mecanoterapia (ginásio) Imunoalergologia Respiratória

Excisão de Lesões e Tumores Hidrocinesibalneoterapia Ventilação Não Invasiva

Fotoquimioterapia Vibroterapia

Fototerapia Massoterapia REUMATOLOGIA

Iontoforese Treinos terapêuticos Artocentese diagnóstica

Laserterapia Fototerapia Artroclise

Microscopia de epiluminescencia digital Ventiloterapia Aspiração de Bolsas Sinoviais

Outras Técnicas Terapêuticas Biópsia de Glândulas Salivares

GASTRENTEROLOGIA Biópsia de Gordura Abdominal

Biópsias NEUROLOGIA Biópsia de Sinovial

CPRE EEG Capilaroscopia

Colonoscopia Avaliação da Linguagem Ecografia Musculo-Esquelética

Endoscopia Avaliação Neurocomportamental Ecografia de Glândulas Salivares

Ecoendoscopia Reabilitação cognitiva Infiltrações
Laqueação Hemorróidas e varizes esofágicas Reabilitação linguagem Sinoviortese

Videocolonoscopia Viscossuplementação

Cromoscopia Endoscópica NEFROLOGIA

Anuscopia UROLOGIA

Polipectomia Biopsia prostática

Hemodiálise* Ecografia

Biópsia Renal Percutânea  Ecoguiado* Urodinâmica

* a iniciar em 2020 Urofluxometria

Uretrocistoscopia

Colocação/Remoção de Cateteres de  

Hemodiálise*
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
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CUMPRIMENTO DAS ORIENTAÇÕES LEGAIS 

 

S N N.A.

Objetivos de Gestão/Plano de Atividades e Orçamento

Objetivos de Produção X 95,8%

Respeita ao grau de cumprimento dos objetivos de 

produção estabelecidos no Contrato Programa

Ver Ponto 1 infra

Índice de Desempenho Global X 93,4% Ver Ponto 1 infra

Objetivos Económico-Financeiros X 169,8%

Respeita à taxa de execução do Resultado Líquido do 

Período, tendo por base a meta estabelecida no Plano de 

Atividades e Orçamento

Ver Ponto 1 infra

Gestão de Risco Financeiro X
Não aplicável. O CHL não detém qualquer tipo de passivo 

remunerado, nem suporta encargos associados

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 + 30 dias Ver Ponto 4 infra

Divulgação dos Atrasos nos Pagamentos 

("Arrears")
X 2.470.479,49 € Ver Ponto 4 infra

Recomendações do acionista na última aprovação de contas

Recomendação 1 X
Não aplicável. As contas relativas ao ano 2018 ainda não 

foram objeto de aprovação

Remunerações

Não atribuição de prémios de gestão X Cumprido Ver Ponto 6 infra

Órgãos sociais - reduções remuneratórias 

vigentes em 2019
X 14.617,93 € Ver Ponto 6 infra

Fiscalização (CF/ROC/FU) - reduções  

remuneratórias vigentes em 2019 (se aplicável)
X

Os homorários anuais do ROC são pagos de acordo com o 

Despacho Conjunto de S.ª Ex.ª o SET e de S.ª Ex.ª o SES, 

de 12 de julho de 2018

Auditor Externo - redução e reversões 

remuneratória vigentes em 2019
X Não aplicável. Não existe Auditor Externo no CHL

EGP - Artigos 32.º e 33.º do EGP

Não utilização de cartões de crédito X
Não existe atribuição e utilização de cartões de crédito 

por parte dos membros do órgão de gestão

Não reembolso de despesas de representação 

pessoal
X Não existe reembolso de despesas de representação

Valor máximo das despesas associadas a 

comunicações
X Ver Ponto 7 infra

Valor máximo de combustível e portagens afeto 

mensalmente às viaturas de serviço
X

Não estão atribuídas viaturas de serviço aos membros do 

órgão de gestão

Despesas não documentadas ou confidenciais - 

n.º 2 do art.º 16 do DL n.º 133/2013, de 03/10

Proibição de realização de despesas não 

documentadas ou confidenciais
X

Não se realizou qualquer despesa não documentada ou 

confidencial

Promoção da igualdade salarial entre mulheres e 

homens - n.º 2 da RCM n.º 18/2014, de 05/03

Elaboração e divulgação do relatório sobre as 

remunerações pagas a mulheres e homens
X

http://www.chleiria.pt/o-

hospital/-/relatorio-

sobre-remuneracoes-

pagas-a-mulheres-e-

homens-em-2018-113/

Ver ponto 9 infra

Prevenção da Corrupção - n.º 1 do art.º 46.º do DL 

n.º 133/2013, de 03/10

Elaboração e divulagação do relatório anual sobre 

prevenção da corrupação
X

http://www.chleiria.pt/o-

hospital/-/gestao-de-

riscos-de-corrupcao-e-

infracoes-conexas-105/

Ver ponto 10 infra

Contratação Pública

Aplicação das normas de contratação pública pela 

empresa
X CCP

O CHL aplica o Código dos Contratos Públicos para a 

aquisição de bens e serviços

Ver ponto 11 infra

Aplicação das normas de contratação pública 

pelas participadas
X Não aplicável

Contratos submetidos a visto prévio do TC X

Realizados 9 processos 

aquisitivos, na forma de 

concurso público, que 

representaram 17 processos 

no Tribunal de Contas, 

ascendendo ao valor global  

de € 5.104.940,74 (com IVA 

incluído)

Cumprimento das Orientações legais
Cumprimento Quantificação / 

Identificação
Justificação / Referência ao ponto do Relatório
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1. Objetivos de Gestão e Plano de Atividades e Orçamento 

Como objetivos de gestão consideram-se os que constam do Plano de Atividades e Orçamento 

para 2019. 

Objetivos gerais. Face ao quadro de situação existente no CHL nos domínios de estrutura e 

operacional, e atendendo à envolvente externa, o Centro Hospitalar visa a prossecução dos 

seguintes objetivos gerais: 

• Consolidar o projeto clínico e organizacional do CHL, através da reformulação da 

organização interna e da repartição de funções assistenciais diferenciadas, com base em 

princípios de racionalização, complementaridade e hierarquia; 

• Melhorar a qualidade global da organização, através do desenvolvimento de políticas 

centradas nas necessidades, conforto e segurança dos doentes, na adequação e 

qualificação dos recursos afetos, especialmente humanos, e na prestação de serviços de 

qualidade e com prontidão; 

• Diferenciar e diversificar a prestação de cuidados nas valências já existentes; 

• Alargar a carteira de serviços disponível, em linha com o preconizado nas Redes de 

Referenciação Hospitalar ou com a realidade populacional da área de influência; 

• Aumentar a eficiência operacional, promovendo uma adequada afetação de recursos, 

assegurando processos de produção alinhados com as melhores práticas e desenvolvendo 

programas, ações ou medidas de melhoria na utilização de recursos; 

S N N.A.

Auditorias do Tribunal de Contas (últimos 3 anos) X Ver ponto 15 infra

Parque Automóvel

N.º de Viaturas X 0 Variação face a 2018

Gastos Operacionais das Empresas Públicas (artigo 

57.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12)
X Ver ponto 13 infra

Despacho Conjunto do Secretário de Estado do 

Tesouro e do Secretário de Estado Adjunto e da 

Saúde, de 6 de dezembro de 2018

X Ver ponto 14 infra

Princípio da Unidade de Tesouraria (art.º 28 do DL 

n.º 133/2013, de 03/10)

Disponibilidades e aplicações centralizadas no 

IGCP 
X

100% das disponibi lidades 

do CHL estavam depositadas 

no IGCP em 31.12.2019

Disponibilidades e aplicações centralizadas na 

Banca Comercial
X 0,00 €

Juros auferidos em incumprimento da UTE e 

entregues em Receita do Estado
X Não aplicável

Cumprimento das Orientações legais
Cumprimento Quantificação / 

Identificação
Justificação / Referência ao ponto do Relatório
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• Garantir uma adequada articulação com os hospitais mais diferenciados, nomeadamente 

com o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), e promover uma articulação 

efetiva com os Cuidados de Saúde Primários e com a Rede Nacional de Cuidados 

Continuados Integrados (RNCCI); 

• Garantir a sustentabilidade económico-financeira, mediante a adoção e desenvolvimento – 

especialmente ao nível das unidades operacionais, através do reforço da contratualização 

interna – de mecanismos de planeamento, execução e controle de gestão que possibilitem 

a efetiva gestão de recursos, o desempenho eficiente e a responsabilização descentralizada 

através de monitorização regular de resultados e, bem assim, assegurando o adequado 

registo dos procedimentos assistenciais, a respetiva faturação às entidades responsáveis e 

a promoção de cobranças atempadas; 

• Promover o desenvolvimento e a motivação dos recursos humanos, através do 

desenvolvimento dos serviços, dos seus profissionais e das condições de trabalho, da 

adoção de políticas de meritocracia e de responsabilização pelo desempenho e da aposta 

na qualificação e motivação profissional; 

• Melhorar a acessibilidade e reduzir as listas de espera, através do alargamento da oferta de 

serviços, da melhoria dos processos de referenciação e da adesão a programas específicos 

promovidos pelo Ministério da Saúde; 

• Consolidar o setor ambulatório como área prioritária do desenvolvimento assistencial, 

através de uma política de promoção da utilização das alternativas ao internamento 

convencional, designadamente a cirurgia ambulatória e o hospital de dia, atendendo às 

vantagens clínicas e económicas que lhes estão associadas, a par da maior utilidade e 

satisfação que proporcionam aos doentes; 

• Garantir a modernização e o desenvolvimento da capacidade técnica, mantendo atualizado 

o potencial do Hospital, através da realização sistemática de uma política de investimento 

de inovação e de substituição de equipamentos e tecnologias em situação de obsolescência 

técnica e funcional. 

Objetivos operacionais, de eficiência e económico-financeiros. Para o exercício de 2019, no 

âmbito do Plano de Atividades e Orçamento (PAO), foram estabelecidos objetivos de gestão 

específicos. 
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a) Objetivos Operacionais 

No que respeita à atividade assistencial total, o detalhe por linha de produção relativamente 

ao realizado no ano 2019, comparativamente ao ano 2018 e ao previsto no PAO, é o que se 

apresenta no quadro abaixo.  

 

Atividade Assistencial Total
Realizado

2018

Realizado

2019

PAO

2019

% Execução

PAO 2019

1. Consultas Externas 267.101 277.963 295.014 94,2%

N.º Primeiras Consultas Médicas 86.882 87.312 96.970 90,0%

N.º Consultas Médicas Subsequentes 180.219 190.651 198.044 96,3%

2. Internamentos

Doentes Saídos (GDH) 24.882 22.718 25.942 87,6%

GDH Médicos 18.628 16.853 18.697 90,1%

GDH Cirúrgicos Programados (Base + Adicional) 2.920 2.643 3.942 67,0%

GDH Cirúrgicos Urgentes 3.334 3.222 3.303 97,5%

Episódios Transferidos (SIGIC) 1.037 1.667 - -

Dias de Internamento de Doentes Crónicos

Psiquiatria Crónicos no Hospital 14.685 15.374 16.790 91,6%

3. Episódios de GDH de Ambulatório

GDH Cirúrgicos (Base + Adicional) 8.088 9.365 9.057 103,4%

GDH Médicos 7.695 8.178 8.733 93,6%

Episódios Transferidos (SIGIC) 666 889 - -

4. Urgências

Atendimentos totais* 196.495 189.553 201.385 94,1%

Atendimentos sem internamento* 178.155 172.545 182.975 94,3%

5. Sessões em Hospital de Dia (s/ GDH) 15.469 16.675 17.911 93,1%

Hematologia 896 950 1.031 92,1%

Psiquiatria 2.706 2.550 2.890 88,2%

Outras sessões** 11.416 11.932 12.844 92,9%

Cuidados Paliativos** 451 1.243 1.146 108,5%

6. IG até 10 semanas

IG medicamentosa 253 278 300 92,7%

7. Serviços Domiciliários

Visitas domiciliárias 2.024 2.164 2.339 92,5%

Hospitalização Domiciliária 0 0 493 0,0%

8. Diagnóstico e Tratamento de Infertilidade

N.º Consultas de Apoio à Fertilidade 56 76 100 76,0%

N.º Induções Ováricas 44 38 40 95,0%

* Episódios transferidos dos SUB para o SUMC, com alta desse SU, apenas estão a ser considerados no SUMC

** Inclui sessões que não podem ser faturadas (por existir consulta, da mesma especialidade, realizada no mesmo dia da sessão de HD)
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Em termos homólogos, verifica-se comportamento misto, destacando-se as variações positivas 

em relação ao ano anterior registadas na consulta externa (+4,1%), ambulatório médico 

(episódios que geram GDH, com +6,3%), hospital de dia (sessões que não geram GDH, com 

+7,8%), serviço domiciliário (+6,9%) e atividade cirúrgica ambulatória adicional (+33,2%). 

Quanto à taxa de execução das metas estabelecidas no PAO, a generalidade das linhas de 

produção situa-se abaixo da meta, sendo a atividade cirúrgica ambulatória adicional (104,0%), 

uma das únicas exceções, superando o valor contratualizado. 

No que respeita à atividade assistencial prestada a utentes do SNS e Subsistemas Públicos, a 

taxa média de cumprimento do valor da atividade assistencial (execução do Contrato Programa 

– Produção) foi de 95,8%. O detalhe por linha de produção apresenta-se no quadro abaixo. 

Atividade Assistencial Total
Realizado

2018

Realizado

2019

PAO

2019

% Execução

PAO 2019

9. Diagnóstico Pré-Natal

Nº Consultas - Protocolo I 180 535 650 82,3%

10. Linha Financiamento CRE Cancro Reto ***

Nº Doentes tratados - 1º Ano 27 68 50 136,0%

Nº Doentes tratados - 2º Ano 0 23 27 85,2%

11. Linha Financiamento Esclerose Múltipla ***

Nº Doentes tratados/mês 166 148 175 84,6%

12. Linha Financiamento Hepatite C

Nº Doentes tratados/ano 58 67 79 84,8%

13. Programa de tratamento de doentes com dispositivosPSCI ***

Doentes Novos 0 11 15 73,3%

Doentes Seguimento 0 0 0

14. Rastreios

Nº Rastreio do Cancro do Cólon e Reto 57 100 100 100,0%

15. Atividade Cirúrgica 15.014 15.509 17.239 90,0%

Convencional 2.981 2.695 4.024 67,0%

Ambulatório 9.339 10.211 10.546 96,8%

Urgente 2.694 2.603 2.669 97,5%

16. Partos 1.980 1.923 2.000 96,2%

Eutócicos 989 997 995 100,2%

Cesarianas 577 524 500 104,8%

Outros Partos 414 402 505 79,6%

*** Doentes Equivalente/Ano
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Atividade Assistencial SNS e Subsistemas 

Públicos

Realizado 

2018

Realizado

2019

PAO

2019

% Execução

PAO 2019

1. Consultas Externas 264.397 274.615 292.273 94,0%

N.º Primeiras Consultas Médicas 85.857 86.172 95.274 90,4%

N.º Consultas Médicas Subsequentes 178.540 188.443 196.999 95,7%

2. Internamentos

Doentes Saídos (base dados GDH) 24.165 22.056 25.311 87,1%

GDH Médicos 18.152 16.422 18.292 89,8%

GDH Cirúrgicos Programados (Base+Adicional) 2.891 2.617 3.884 67,4%

GDH Cirúrgicos Urgentes 3.122 3.017 3.135 96,2%

Episódios Transferidos (SIGIC) 1.037 1.667 - -

Dias de Internamento de Doentes Crónicos

Psiquiatria Crónicos no Hospital 14.685 15.374 16.790 91,6%

3. Episódios de GDH de Ambulatório

GDH Cirúrgicos (Base+Adicional) 7.992 9.230 8.905 103,6%

GDH Médicos 7.568 8.073 8.623 93,6%

Episódios Transferidos (SIGIC) 666 889 - -

4. Urgências

Atendimentos totais* 184.549 178.139 189.563 94,0%

Atendimentos sem internamento* 167.090 161.890 172.000 94,1%

5. Sessões em Hospital de Dia (s/ GDH) 13.690 13.508 15.015 90,0%

Hematologia 844 950 960 99,0%

Psiquiatria 2.706 2.550 2.890 88,2%

Outras sessões** 10.044 9.856 11.000 89,6%

Cuidados Paliativos** 96 152 165 92,1%

6. IG até 10 semanas

IG medicamentosa 249 270 300 90,0%

7. Serviços Domiciliários

Visitas domiciliárias 2.024 2.164 2.339 92,5%

Hospitalização Domiciliária 0 0 493 0,0%

8. Diagnóstico e Tratamento de Infertilidade

N.º Consultas de Apoio à Fertilidade 56 76 100 76,0%

N.º Induções Ováricas 44 38 40 95,0%

9. Diagnóstico Pré-Natal

Nº Consultas - Protocolo I 180 535 650 82,3%

10. Linha Financiamento CRE Cancro Reto

Nº Doentes tratados - 1º Ano 27 68 50 136,0%

Nº Doentes tratados - 2º Ano 23 27 85,2%

11. Linha Financiamento Esclerose Múltipla

Nº Doentes tratados/mês 166 148 175 84,6%

12. Linha Financiamento Hepatite C

Nº Doentes tratados/ano 58 67 79 84,8%

13. Programa de tratamento de doentes com dispositivosPSCI ***

Doentes Novos 0 11 15 73,3%

Doentes Seguimento 0 0 0 -

14. Rastreios

Nº Rastreio do Cancro do Cólon e Reto 57 100 100 100,0%

* Episódios transferidos dos SUB para o SUMC apenas estão a ser considerados no SUMC

** Não inclui  sessões que não faturáveis (por existi r consulta, da mesma especial idade, realizada no mesmo dia da sessão de HD)
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b) Índice de Desempenho Global (Objetivos de Qualidade e Eficiência) 

Relativamente ao Índice de Desempenho Global, prevê-se atingir uma taxa de concretização 

de 93,4% (ver detalhe na área Atividade Assistencial – Cumprimento do Contrato Programa – 

Índice de Desempenho Global). 

c) Objetivos Económico-Financeiros 

O desempenho económico no final do período revela-se desfavorável, traduzido em resultados 

líquidos negativos (ver detalhe na área Análise Económica e Financeira). 

 

 

 

Desempenho / Indicadores

Económico-Financeiros

Realizado 

2018

Realizado

2019

PAO

2019

% Execução

PAO 2019

Gastos e Perdas 104.949.581 112.715.827 108.442.622 103,9%

Custo Matérias Consumidas 21.276.160 21.380.288 23.141.025 92,4%

Fornecimentos e Serviços Externos 19.474.756 20.946.015 17.179.927 121,9%

Gastos com o pessoal                                                 60.115.751 66.548.131 64.056.319 103,9%

Gastos de depreciação e de amortização                   2.895.534 2.734.521 3.185.256 85,8%

Perdas por imparidade                                                0 153.710 43.232 355,5%

Provisões do período 66.580 211.750 0 -

Outros gastos e perdas                                               1.104.257 705.310 811.538 86,9%

Gastos e perdas de financiamento                             16.542 36.103 25.324 142,6%

Rendimentos e Ganhos 94.376.210 101.917.152 102.092.080 99,8%

Impostos, contribuições e taxas 2.200.151 2.364.887 2.355.176 100,4%

Vendas 11 0 0 -

Prestações de serviços 87.683.932 97.407.807 97.155.913 100,3%

Transferências e subsídios correntes obtidos 2.599.657 153.262 342.857 44,7%

Reversões 5.125 496.377 98.171 505,6%

Outros rendimentos e ganhos 1.856.778 1.492.597 2.134.131 69,9%

Juros, dividendos e outros rendimentos similares 30.556 2.221 5.833 38,1%

Resultados

Resultado antes de depreciações, gastos de 

financiamento e impostos (EBITDA)
-7.706.427 -8.036.244 -3.166.513 253,8%

Resultado Operacional (antes de gastos de 

financiamento)
-10.601.961 -10.770.765 -6.345.224 169,7%

Resultado antes de impostos -10.573.371 -10.798.675 -6.350.542 170,0%

Resultado líquido do período -10.599.314 -10.822.272 -6.375.008 169,8%

Compras Líquidas 21.448.557 21.676.590 23.141.025 93,7%

Investimento 2.193.848 1.136.759 3.545.477 32,1%

Prazo médio de pagamentos (cf. Resolução 

Conselho Ministros n.º 34/2008, de 22 de 

fevereiro)

89 dias 105 dias 100 dias 95,2%
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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) 

Não aplicável ao CHL, uma vez que este não detém qualquer tipo de passivo remunerado, nem 

suporta encargos associados.  

3. Limites de Crescimento do Endividamento 

O Centro Hospitalar não detinha em 31 de dezembro de 2019 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 e Divulgação dos Atrasos nos 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, do Ministro de 

Estado e da Finanças, foi, nos últimos dois anos e por trimestre, a seguinte: 

 

Considerando que o PMP do CHL foi superior a 60 dias, nos 4 trimestres de 2019, foi divulgado 

no site institucional, com referência cada trimestre, uma lista das dívidas certas, líquidas e 

exigíveis há mais de 30 dias (http://www.chleiria.pt/o-hospital/-/prazos-medios-de-

pagamento-104/), conforme estabelecido no n.º 2 do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 25/2017, 

de 3 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 55/2017, de 5 de junho. 

O CHL apresentava em 2019.12.31 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 240 dias, no valor de € 1.469.229, referem-se, 

maioritariamente, a dívidas a entidades do Estado, as quais representam cerca de 95,2% (€ 

1.398.337) do montante em causa. 

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

Prazo 94 95 99 105 89 95 97 89 17,78%

PMP
2019 2018 Var. (%)

4º T 2018/

4º T 2019

Unid: €

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

Aquisição de bens e serviços 5.392.241 678.799 312.500 83.034 1.312.979

Aquisições de capital 343.797 0 9.951 732 72.484

Total 5.736.038 678.799 322.452 83.766 1.385.463

Dívidas Vencidas 0-90 dias
Dívidas vencidas de acordo com o artigo 1.º DL 65-A/2011
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5. Recomendações do Acionista na última aprovação de contas 

Considerando que as contas relativas ao ano 2018 ainda não foram objeto de aprovação, não 

é aplicável, à data, o cumprimento das orientações ao nível de eventuais recomendações do 

acionista, relativas às mesmas.  

6. Remunerações 

a) Dos órgãos sociais: 

i. Conselho de Administração 

Nos termos do n.º 1 do artigo 13.º dos Estatutos dos Hospitais EPE, aprovados e publicados no 

Anexo II ao Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, aos membros do Conselho de 

Administração aplica-se o Estatuto do Gestor Público (EGP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

71/2007, de 27 de março, alterado pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro, alterado e 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 8/2012 (objeto da Declaração de Retificação n.º 2/2012, de 

25 de janeiro de 18 de janeiro), e alterado pelo Decreto-Lei n.º 39/2016, de 28 de julho. 

A remuneração dos elementos do Conselho de Administração do CHL observa o disposto nas 

Resoluções do Conselho de Ministros n.º 16/2012, 18/2012 e 36/2012, de 14 e 21 de fevereiro 

e 26 de março, respetivamente, que procedem à definição de categorias e critérios objetivos 

para a fixação do vencimento mensal dos gestores públicos, tendo por referência o limite do 

vencimento mensal do Primeiro-Ministro, e as Resoluções do Conselho de Ministros n.º 

97/2012, 45/2013 e 48/2013, de 21 de novembro, 19 e 29 de julho, respetivamente, que 

alteram a Resolução do Conselho de Ministro n.º 36/2012 e que atribuem a classificação B ao 

CHL. 

A remuneração em causa foi objeto da redução de 5% - aplicável aos vencimentos dos 

elementos do Conselho de Administração em virtude de observarem o EGP – conforme 

determina o art.º 12.º da Lei n.º 12-A/2010, de 30 de junho. 

Por força do disposto no art.º 27.º da Lei do Orçamento de Estado de 2019 – LOE 2019 (Lei n.º 

71/2018), volta a ser possível o pagamento de prémios de gestão. Contudo, essa possibilidade 

cinge-se às situações em que tenha lugar a celebração de contratos de gestão nessa 

conformidade, e cujos prémios só seriam pagos durante 2020, em função dos resultados 

contratados e cumpridos em 2019. Por conseguinte, e embora tenha sido levantada a proibição 

de pagamento de prémios de gestão imposta nas alíneas b) e d) do n.º 2 do art.º 38.º e dos 
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art.os 39.º, 41.º, 42.º e 44.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, manteve-se em 2019 a 

não atribuição de prémios de gestão aos membros do Conselho de Administração. 

 

 

 

 

Mandato

(Início - Fim) Despacho n.º Data Sim/Não Entidade Pagadora

2017-03-03 a 

2019-05-31
Presidente

Dr. Helder Manuel Matias 

Roque
RCM n.º 45/2017 2017-03-28 Não CHL - 6

2017-03-03 a 

2019-06-13
Vogal RCM n.º 45/2017 2017-03-28

2019-06-14 a 

2019-12-31
Presidente RCM n.º 100/2019 2019-06-13

2017-03-03 a 

2019-12-31

Vogal 

Enfermeira 

Diretora

Enf.ª Maria Emília Silva 

Fernandes Fael

RCM n.º 45/2017

RCM n.º 100/2019

2017-03-28

2019-06-13
Não CHL - 6

2017-03-03 a 

2019-12-31
Vogal

Eng.ª Maria Alexandra Liz 

Cardoso Tomás Borges

RCM n.º 45/2017

RCM n.º 100/2019

2017-03-28

2019-06-13
Não CHL - 2

2017-03-03 a 

2019-12-31

Vogal 

Diretora 

Clínica

Dr.ª Elisabete Oliveira Valente 

Cavaco

RCM n.º 45/2017

RCM n.º 100/2019

2017-03-28

2019-06-13
Sim CHL CHL 2

* Opção pela Remuneração do Lugar de Origem

Cargo Nome
Designação OPRLO * Nº de 

Mandatos

Dr. Licínio Oliveira de Carvalho Não CHL - 7

Unid: €

Vencimento 

Mensal

Despesas de 

Representação

Dr. Helder Manuel Matias Roque 75% B 4.204,18 € 1.471,46 €

60% (1) 3.655,81 € 1.096,74 €

75% (2) 4.204,18 € 1.471,46 €

Enf.ª Maria Emília Silva Fernandes Fael 60% B 3.655,81 € 1.096,74 €

Eng.ª Maria Alexandra Liz Cardoso Tomás Borges 60% B 3.655,81 € 1.096,74 €

Dr.ª Elisabete Oliveira Valente Cavaco 60% B (4) 4.000,00 € 1.096,74 €
(1) - Até 2019/06/13, como Vogal

(2) - De 2019/06/14 a 2019/12/31, como Presidente

(3) Vencimento e despesas de representação (sem redução remuneratória)

(4) Ao vencimento mensal, acresce um valor de 400,00€, relativo à Direção de Serviço.

Remuneração mensal bruta (3)
Nome

Estatuto do Gestor Público

Dr. Licínio Oliveira de Carvalho B

Fixado Classificação

Unid: €

Fixa

(1)

Variável

(2)

Bruta

(3)=(1)+(2)

Reduções 

Remuneratórias

(4)

Reversão 

Remuneratória

(5)

Valor Final

(6) = (3)-

(4)+(5) 

Dr. Helder Manuel Matias Roque 28.378,20 0,00 28.378,20 1.418,90 0,00 26.959,30

Dr. Licínio Oliveira de Carvalho 70.952,21 0,00 70.952,21 3.547,61 0,00 67.404,60

Enf.ª Maria Emília Silva Fernandes Fael 64.342,22 0,00 64.342,22 3.217,14 0,00 61.125,08

Eng.ª Maria Alexandra Liz Cardoso Tomás Borges 64.342,22 0,00 64.342,22 3.217,14 0,00 61.125,08

Dr.ª Elisabete Oliveira Valente Cavaco * 69.160,88 30.415,79 99.576,67 3.217,14 0,00 96.359,53

327.591,52 14.617,93 0,00 312.973,59

(1) Inclui remuneração + despesas de representação (sem reduções)

* Autorizada, conforme despacho n.º4126/2017, de 15 de maio, do Gabinete do Ministro, a exercer atividade médica, de natureza assistencial, de forma remunerada. 

O valor da Remuneração Fixa (1) não inclui Direção de Serviço. Na coluna (3) incluímos o valor relativo a dedução por ausências.

Membro do CA

Remuneração Anual

Unid: €

Valor / 

Dia

Montante 

pago Ano
Identificar Valor Identificar Valor

Dr. Helder Manuel Matias Roque 4,77 567,63 CGA/ADSE 6.402,83 0,00 0,00 - 0,00

Dr. Licínio Oliveira de Carvalho 4,77 1.092,33 CGA/ADSE 16.008,59 0,00 0,00 - 0,00

Enf.ª Maria Emília Silva Fernandes Fael 4,77 1.106,64 CGA/ADSE 14.517,21 0,00 0,00 - 0,00

Eng.ª Maria Alexandra Liz Cardoso Tomás Borges 4,77 1.111,41 SS 14.517,21 0,00 0,00 - 0,00

Dr.ª Elisabete Oliveira Valente Cavaco 4,77 825,21 SS 22.885,39 0,00 0,00 - 0,00

4.703,22 74.331,23 0,00 0,00 0,00

Membro do CA Encargo Anual 

Seguro de 

Saúde

Encargo Anual 

Seguro de 

Vida

Outros

Benefícios Sociais

Subsídio de Refeição Regime de Proteção Social
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ii. Conselho Fiscal/ROC 

O Conselho Fiscal do CHL, nomeado por Despacho Conjunto do Secretário de Estado do 

Tesouro e da Secretária de Estado da Saúde, de 27 de março de 2018, com efeitos a 2018.01.01, 

para o triénio 2018-2020, é composto pelos seguintes membros: 

Presidente: Dr. José António da Vila Mona Batalha 

Vogal: Dra. Elsa Maria Baião Ferreira Airoso Banza 

Vogal: Dra. Telma Carreira Curado 

Vogal Suplente: Dr. Mário José Alveirinho Carrega 

Por renúncia ao cargo da vogal efetiva Dra. Elsa Maria Baião Ferreira Airoso Banza, foi 

designada para o exercício desse cargo, por Despacho Conjunto do Secretário de Estado do 

Tesouro e da Secretária de Estado da Saúde, de 14 de novembro de 2018, a Dra. Ana Paula de 

Jesus Harfouche, com efeitos àquela data. 

 

Viatura 

atribuída

Celebração 

de contrato

Valor de 

referência da 

viatura

Modalidade
Ano 

Início

Ano 

Termo

Valor da 

Renda 

Mensal

Gasto 

Anual com 

Rendas

Prestações 

Contratuais 

Remanescentes

Dr. Helder Manuel Matias Roque Não Não - - - - - - -

Dr. Licínio Oliveira de Carvalho Não Não - - - - - - -

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

Eng.ª Maria Alexandra Liz Cardoso Tomás Borges Não Não - - - - - - -

Dr.ª Elisabete Oliveira Valente Cavaco Não Não - - - - - - -

Encargos com Viaturas

Nome

Unid: €

Identificar Valor

Dr. Helder Manuel Matias Roque 0,00 0,00 90,35 - 0,00 90,35

Dr. Licínio Oliveira de Carvalho 0,00 0,00 165,14 - 0,00 165,14

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

Dr.ª Elisabete Oliveira Valente Cavaco 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

0,00 0,00 255,49 0,00 255,49

Nome Deslocações 

em Serviço

Custo com 

Alojamento

Ajudas de 

custo

Outras Gasto 

total 

Gastos Anuais associados a Deslocações em Serviço

Mandato Conselho Fiscal

(Início - Fim) Nome Despacho n.º Data

2018-2020 Presidente José António Vila Mona Batalha
Despacho Conjunto 

do SET e da SES
27/03/2018 801,19 1

2018-2020 Vogal Telma Carreira Curado
Despacho Conjunto 

do SET e da SES
27/03/2018 600,89 1

2018-2020 Vogal
Elsa Maria Baião Ferreira Airoso 

Banza (1)

Despacho Conjunto 

do SET e da SES
27/03/2018 600,89

2018-2020 Vogal Ana Paula Jesus Harfouche (2)
Despacho Conjunto 

do SET e da SES
14/11/2018 600,89

2018-2020
Vogal 

Suplente
Mário José Alveirinho Carrega

Despacho Conjunto 

do SET e da SES
27/03/2018

(1) - Vogal, durante o período de 2018/01/01 a 2018/09/20

(2) - Vogal, desde 2018/11/14

Designação Nº de anos de 

funções 

exercidas na 

sociedade

Cargo

Estatuto 

Remuneratório 

Fixado Mensal 

(€)
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Por Despacho Conjunto dos Secretários de Estado do Tesouro e da Saúde, de 12 de julho de 

2018, e em conformidade com o disposto no n.º 4 do artigo 15.º do anexo II do Decreto-Lei n.º 

18/2017, de 10 de fevereiro, foi ainda designado, com efeitos a 2018.01.01, o seguinte Revisor 

Oficial de Contas do CHL, para o triénio de 2018-2020 e Certificação Legal de Contas de 2017: 

Sociedade BDO & Associados, SROC, Lda. 

 

 

b) Do auditor externo: 

Não aplicável. 

c) Dos restantes trabalhadores: 

Em 2019, teve lugar o aumento do valor da retribuição mínima mensal garantida de 580 € para 

635,07 €, por estatuição do Decreto-Lei n.º 29/2019, de 20 de fevereiro. 

Ainda durante 2019, terminou o reposicionamento faseado dos regimes de trabalho no âmbito 

do SNS, conforme previa o Art.º 41.º da LOE 2018 – o que resultou, nomeadamente, no 

aumento de encargos com suplementos remuneratórios por trabalho normal prestado em 

período noturno e dias de fim-de-semana. 

Ademais, continuaram a ter lugar as valorizações decorrentes do descongelamento das 

progressões remuneratórias iniciadas em 2018, no faseamento definido no art.º 18.º da LOE 

2018, acrescidas de novas revalorizações com efeitos a 1 de janeiro de 2019, resultantes dos 

pontos de avaliação não utilizados na progressão anterior, conforme determina o art.º 16.º da 

LOE 2019. 

Unid: €

José António Vila Mona Batalha 11.216,66

Telma Carreira Curado 8.412,46

Ana Paula Jesus Harfouche 8.412,46

Mário José Alveirinho Carrega 0,00

28.041,58

Remuneração

Anual Bruta
Membro do Conselho Fiscal

Nome

Nº de 

inscrição 

na OROC

Nº de registo 

da SROC na 

CMVM

Despacho n.º Data

SROC BDO & Associados, SROC, Lda. 29 20161384

ROC representada por António José Correia de Pina Fonseca 949 20160566
2 Anos2018.07.12

Despacho Conjunto dos 

Secretários de Estado do 

Tesouro e da Saúde

Cargo

Identificação SROC/ROC Designação Nº de anos 

de funções 

exercidas na 

sociedade

Valor

(1)

Despesas com  

deslocações

(2)

Valor Final

(3) = (1)+(2)

BDO & Associados, SROC, Lda.

representada por António José Correia de Pina Fonseca
19.800,00 4.366,17 24.166,17

Nome

Remuneração Anual 2019 (€)
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7. Aplicação do disposto nos artigos 32.º e 33.º do Estatuto do Gestor Público 

Procedeu-se ao cumprimento do EGP aprovado pelo Decreto-Lei n.º 71/2007, de 27 de março, 

que foi alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 39/2016, de 28 de julho, nomeadamente 

no que se refere: 

a) À não utilização de cartões de crédito e outros instrumentos de pagamento por gestores 

públicos tendo por objeto a realização despesas ao serviço da empresa; 

b) Ao não reembolso a gestores públicos de quaisquer despesas que caiam no âmbito do 

conceito de despesas de representação pessoal; 

c) Ao valor das despesas associadas a comunicações, que incluem telefone móvel, telefone 

domiciliário e internet, que não excede o limite máximo estabelecido: 

 

d) Ao valor de combustível e portagens afeto mensalmente às viaturas de serviço: não estão 

atribuídas viaturas de serviço aos membros do Conselho de Administração do CHL. 

8. Despesas não documentadas e confidenciais 

Não se realizou qualquer despesa não documentada ou confidencial, em conformidade com o 

disposto no n.º 2 do artigo 16.º do RJSPE e no artigo 11.º do EGP. 

9. Elaboração e divulgação do Relatório sobre Remunerações Pagas a Mulheres e Homens 

O CHL elaborou e divulgou o Relatório sobre Remunerações pagas a Mulheres e Homens (a 

elaborar de 3 em 3 anos), com referência ao ano 2018, conforme estabelecido no n.º 2 da RCM 

nº 18/2014, de 7 de março, não existindo neste Centro Hospitalar diferença nas remunerações 

pagas a mulheres e a homens. 

10. Elaboração e divulgação do Relatório Anual sobre Prevenção da Corrupção 

Procedeu-se à elaboração e divulgação do relatório anual sobre prevenção da corrupção e 

infrações conexas, para o período anual entre 2019.01.01 a 2019.12.31, conforme disposto no 

n.º 1 do artigo 46.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro. 

Unid: €

Plafond 

Definido
Valor Anual Obs.

Dr. Helder Manuel Matias Roque 960,00 192,61

Dr. Licínio Oliveira de Carvalho 960,00 355,27

Enf.ª Maria Emília Silva Fernandes Fael 960,00 107,88

Eng.ª Maria Alexandra Liz Cardoso Tomás Borges 960,00 224,90

Dr.ª Elisabete Oliveira Valente Cavaco 960,00 201,95

1.082,61

Membro do CA

Custos com Comunicações Móveis
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11. Contratação Pública 

a) Aplicação das normas de contratação pública vigentes em 2019 

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 (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 

janeiro, republicado em anexo ao Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, que procedeu 

à última revisão. 

Assim, todos os procedimentos de contratação pública desenvolvidos pela instituição são, em 

cumprimento do disposto pelo CCP, publicitados no Diário da República. São também 

publicitados obrigatoriamente por anúncio no Jornal Oficial da União Europeia (JOUE), os 

procedimentos cujo valor é superior ao do limiar estabelecido nos Regulamentos Delegados 

(UE) 2017/2364, 2017/2365 e 2017/2366, todos da Comissão, de 18 de dezembro de 2017 (€ 

221.000), que alteram, respetivamente, as Diretivas 2014/25/UE, 2014/24/UE e 2014/23/UE, 

todas do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de 2014, que por sua vez ainda 

procederam à alteração dos valores constantes do artigo 474.º do CCP. 

Procedimentos internos instituídos para a contratação de bens e serviços 

O CHL aplica o CCP para a aquisição de bens e serviços, como já referido, mas tem em vigor um 

Manual de procedimentos em contratação pública, o qual foi aprovado por Deliberação do 

Conselho de Administração do CHL, de 2018.11.07, e que visa instituir um conjunto de regras 

a observar em todos os procedimentos de contratação pública, desenvolvidos no Serviço de 

Aprovisionamento, orientando assim os procedimentos internos, obtendo a uniformização dos 

mesmos e observando as boas práticas em contratação pública. 

b) Atos ou contratos celebrados com valor superior a € 5M, independentemente da espécie 

do ato, ou contrato, em causa, e se os mesmos foram sujeitos a visto prévio do Tribunal de 

Contas, conforme determina o artigo 47.º da LOPTC 

Em 2019 não foram celebrados atos ou contratos com valor superior a € 5M.  

12. Sistema Nacional de Compras Públicas 

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. 
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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. (SPMS) 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. 

Adicionalmente o Despacho n.º 1571-B/2016, de 1 de fevereiro, do Secretário de Estado da 

Saúde, veio determinar que é obrigatória a centralização da aquisição de bens e serviços 

específicos da área da saúde, para todos os serviços e instituições do SNS e órgãos e serviços 

do Ministério da Saúde, sendo esta assegurada pela SPMS. 

Por fim, o Despacho n.º 851-A/2017, de 13 de janeiro, do Ministro da Saúde, pelo qual são 

emitidas recomendações no âmbito dos procedimentos que mitiguem o risco e previnam a 

violação dos princípios da transparência, concorrência e prossecução do interesse público, na 

área da contratação pública, recomendando especialmente que, perante a existência e 

aplicabilidade de Acordo Quadro (AQ) da ESPAP ou dos Serviços Partilhados do Ministério da 

Saúde, deve ser dada preferência no desenvolvimento de procedimentos ao abrigo destes AQ. 

De ressalvar que, em regra, e ainda que de adesão voluntária, sempre que, para a aquisição de 

determinado bem ou serviço, exista um contrato público de aprovisionamento, será ao abrigo 

deste que é desenvolvida o procedimento aquisitivo. 

13. Medidas de redução de gastos operacionais previstas no artigo 158.º do DLEO 2019 

a) Manutenção ou redução do rácio de gastos operacionais sobre o volume de negócios a 31 

de dezembro de 2018 

 

O rácio dos gastos operacionais sobre o volume de negócios a dezembro de 2019 diminuiu 

4,8% face ao ano anterior, cumprindo-se, por isso, o disposto no n.º1 do artigo 158.º do DLEO 

2019. 

Qtdd %

(1) CMVMC 21.276.160 €    21.380.288 €   104.128 € 0,5%

(2) FSE 19.474.756 €    20.946.015 €   1.471.259 € 7,6%

(3) Gastos com o pessoal 60.115.751 €    66.548.131 €   6.432.379 € 10,7%

(4) Indemnizações pagas por rescisão 1.955 €               1.007 €              -948 € -48,5%

(5) Impacto da valorização remuneratória 590.623 €          2.851.358 €     2.260.735 € 382,8%

(6) Gastos Operacionais = (1)+(2)+(3)-(4)-(5) 100.274.090 €  106.022.069 € 5.747.979 € 5,7%

(7) Volume de Negócios 87.683.932 €    97.407.807 €   9.723.875 € 11,1%

(8) Peso dos Gastos Operacionais/VN = (6)/(7) 114,4% 108,8% -5,5% -4,8%

Execução

2018

Execução

2019

Var. 2018/2019
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Importa, no entanto, referir que os gastos operacionais não estão a ser expurgados do efeito 

da reposição dos suplementos do trabalho normal prestado em período noturno, fins-de-

semana e feriados, nos termos estabelecidos no n.º 3 do artigo 41.º da LOE 2018. 

b) Manutenção ou redução dos gastos com pessoal, corrigidos dos encargos decorrentes das 

indemnizações por rescisão, da aplicação do disposto no artigo 21.º (reposição dos direitos 

adquiridos) da Lei n.º 42/2016 de 28 de dezembro, e das valorizações remuneratórias nos 

termos do disposto da LOE 2019 

 

Verifica-se um aumento dos gastos acima identificados, a dezembro de 2019, 

comparativamente ao ano anterior (+€ 4.172.592 ou +7,0%), não se tendo cumprido, por isso, 

o disposto na alínea a) do n.º3 do DLEO 2019. Este comportamento desfavorável decorre, em 

grande medida, do efeito conjugado dos seguintes factos:  

• Aumento do valor da retribuição mínima mensal garantida para € 635,07 (+€ 479.615);  

• Contratação de pessoal para responder às necessidades assistenciais do CHL (+€ 1.053.348); 

• Reposição dos suplementos do trabalho normal prestado em período noturno, fins-de-

semana e feriados (+€ 1.215.669). 

c) Manutenção ou redução do conjunto dos gastos com deslocações, ajudas de custo e 

alojamento, bem como os associados à frota automóvel 

 

Verifica-se uma redução dos gastos acima identificados, a dezembro de 2019, 

comparativamente a igual período do ano anterior (-€ 2.946 ou -1,5%), cumprindo-se, por isso, 

o disposto na alínea b) do n.º3 do DLEO 2019. 

d) Manutenção ou redução do conjunto dos gastos com contratação de estudos, pareceres, 

projetos e consultadoria 

Qtdd %

(1) Gastos com o pessoal 60.115.751 €    66.548.131 €   6.432.379 € 10,7%

(2) Indemnizações pagas por rescisão 1.955 €               1.007 €              -948 € -48,5%

(3) Impacto da reposição dos direitos adquiridos n.d. n.d.

(4) Impacto da valorização remuneratória 590.623 €          2.851.358 €     2.260.735 € 382,8%

(5) Gastos com Pessoal = (1)-(2)-(3)-(4) 59.523.174 € 63.695.766 € 4.172.592 € 7,0%

Execução

2018

Execução

2019

Var. 2018/2019

Qtdd %

Deslocações/Estadas (FSE) 123.532 €          123.049 €         -484 € -0,4%

Ajudas de custo (Gastos com Pessoal) 5.643 €               9.597 €           3.954 € 70,1%

Gastos com a frota automóvel 72.105 €            65.688 €           -6.417 € -8,9%

Total 201.281 € 198.334 € -2.946 € -1,5%

Execução

2018

Execução

2019

Var. 2018/2019
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Verifica-se um crescimento dos gastos acima identificados, a dezembro de 2019, 

comparativamente ao ano anterior (+€ 4.975 ou +1,8%), não se tendo cumprido, por isso, o 

disposto na alínea c) do n.º3 do DLEO 2019.  

Este crescimento deve-se em grande medida à implementação da ferramenta de gestão de 

Business Intelligence “HEALTHCARE INSIGHT” da Novabase, com um impacto de +€ 7.109 no 

período. 

14. Despacho Conjunto do Secretário de Estado do Tesouro e do Secretário de Estado 

Adjunto e da Saúde, de 6 de dezembro de 2018 

a) Gastos operacionais por doente padrão  

 

A dezembro de 2019, comparativamente à meta estabelecida, verifica-se um desvio 

desfavorável dos gastos operacionais por doente padrão do CHL (+12,6% ou +€ 369), não se 

tendo cumprido, por isso, o disposto na alínea a) do n.º2 do referido Despacho.  

O incumprimento do estabelecido está essencialmente associado ao desvio que se regista face 

ao orçamentado nos gastos com o pessoal (103,9% ou +€ 2.491.812). 

b) Manutenção dos gastos globais com horas extraordinárias e prestações de serviços 

médicos em valores não superiores aos estimados para o final de 2018 

 

Verifica-se uma redução dos gastos acima identificados, a dezembro de 2019, 

comparativamente ao ano anterior (-€ 838.747 ou -11,8%), cumprindo-se, por isso, o disposto 

na alínea a) do n.º2 do referido Despacho. 

Qtdd %

Contratação de estudos, pareceres, projetos e consultoria 276.800 €          281.775 €         4.975 € 1,8%

Execução

2018

Execução

2019

Var. 2018/2019

Qtdd %

Gastos Operacionais por Doente padrão 3.302 2.933 369 11,2%

Indicador
Execução

2019

Meta

2019

Var. 2019/Meta

Qtdd %

Gastos com Horas Extraordinárias 2.664.842 € 2.670.381 € 5.539 € 0,2%

Gastos com Horas de Prestação Serviços Médicos 4.461.602 € 3.617.317 € -844.286 € -18,9%

TOTAL 7.126.444 € 6.287.697 € -838.747 € -11,8%

Execução

2018

Execução

2019

Var. 2018/2019
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c) Manutenção dos gastos com comunicações, deslocações, ajudas de custo e alojamento, 

bem como os associados à frota automóvel e com a contratação de estudos, pareceres, 

projetos e consultoria em valores não superiores aos estimados para o final de 2018 

 

Verifica-se um aumento dos gastos acima identificados, a dezembro de 2019, 

comparativamente ao período homólogo do ano anterior (+€ 7.623 ou +1,2%), não se tendo 

cumprido, por isso, o disposto na alínea c) do n.º2 do Despacho Conjunto do Secretário de 

Estado do Tesouro e do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, de 6 de dezembro de 2018. 

O comportamento desfavorável está, em grande medida, associado aos seguintes factos: (i) 

aumento dos encargos por via da implementação da ferramenta de gestão de Business 

Intelligence “HEALTHCARE INSIGHT” (+€ 7.109), conforme referido anteriormente; e (ii) 

aumento dos encargos com correspondência enviada (+€ 6.257), nomeadamente de 

convocatórias para os utentes e envio de referências MB para cobrança de taxas moderadoras, 

consequência do crescimento da atividade assistencial, com destaque para a consulta externa 

(+4,1%) e cirurgia de ambulatório (+9,3%). 

15. 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., sendo que a 31 de dezembro de 2019, a totalidade das 

disponibilidades do CHL estavam aí depositadas. 

O CHL disponha, ainda, de duas contas no Novo Banco: i) uma, de natureza residual, que está 

afeta à prestação de serviços bancários específicos; 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. 

Qtdd %

Comunicações 148.454 €          154.048 €         5.594 € 3,8%

Deslocações/Estadas (FSE) 123.532 €          123.049 €         -484 € -0,4%

Ajudas de custo (Gastos com Pessoal) 5.643 €               9.597 €              3.954 € 70,1%

Gastos com a frota automóvel 72.105 €            65.688 €           -6.417 € -8,9%

Contratação de estudos, pareceres, projetos e consultoria 276.800 €          281.775 €         4.975 € 1,8%

TOTAL 626.534 € 634.157 € 7.623 € 1,2%

Execução

2018

Execução

2019

Var. 2018/2019



 

Página | 30  

 

Relatório e Contas 2019 

No final do ano 2019, deu-se início ao processo de encerramento da conta do Novo Banco, de 

natureza residual, afeta à prestação de serviços bancários específicos, tendo a mesma sido 

encerrada a 25.03.2020. 

Na medida em que, as pensões de reforma dos utentes da Unidade de Internamento de 

Doentes de Evolução Prolongada em Psiquiatria (UIDEPP), por via da sua emissão através de 

Vales Postais, não são movimentáveis no IGCP e não podem ser objeto de transferência 

bancária da Segurança Social para a conta do IGCP, titulada pelo CHL. 

E, em contrapartida, a guarda, pelo CHL, das pensões de reforma dos doentes internados no 

Serviço de Psiquiatria, com a entrega aos beneficiários dos dinheiros que eles têm capacidade 

para gerir (ao dia ou por períodos analogamente curtos) constitui um imperativo humanitário. 

Estamos perante uma questão de conflito entre os procedimentos do IGCP ou das normas em 

que se baseia, com a CEDH (Convenção Europeia dos Direitos do Homem) e os princípios da 

dignidade da pessoa, que também vêm consagrados na CRP (Constituição da República 

Portuguesa). 

O CHL está a procurar desencadear os procedimentos necessários para que os vales postais 

passem a ser recebidos através de transferência bancária, nomeadamente, através da 

promoção dos processos de interdição dos utentes internados no CHL, a quem, na ausência de 

representante legal e de qualquer outro suporte familiar credível, apoia na gestão das suas 

pensões sociais de reforma ou invalidez. 

Contudo, enquanto subsistirem utentes internados na UIDEPP do CHL, que recebem pensões 

sociais, não tendo capacidade para as guardar e gerir, esta Instituição não tem alternativa 

humanitariamente compreensível, senão receber em depósito esses valores e disponibilizar-

lhos consoantes as suas necessidades. 

16. Recomendações de Auditorias do Tribunal de Contas 

Nos últimos três anos não decorreu qualquer auditoria do Tribunal de Contas que envolvesse 

o CHL. 
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17. Divulgação de informação no site do SEE 

 

  

S N N/A

Estatutos X

Caracterização da Empresa X

Função de tutela e accionista X

Modelo de Governo / Membros dos Órgãos Sociais: X

Identificação dos órgãos sociais X

Estatuto remuneratório fixado X

Divulgação das remunerações auferidas pelos órgãos sociais X

Identificação das funções e responsabilidades dos membros do CA X

Apresentação das sínteses curriculares dos membros dos órgãos sociais X

Esforço Financeiro Público X

Ficha Síntese X

Informação Financeira histórica e atual X

Princípios de Bom Governo X

Regulamentos Internos e Externos X

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

Outras transações X

Análise de sustentabilidade económica, social e ambiental X

Avaliação do cumprimento dos Princípios de Bom Governo X

Código de Ética X

Informação a constar no Site do SEE
Divulgação

Comentários
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INFORMAÇÃO ESPECÍFICA PARA O SETOR DA SAÚDE 

1. Informação relativa ao nível de cumprimento da produção SNS contratada através do 

Contrato Programa celebrado para 2019 

A taxa média de cumprimento do valor da produção estabelecida no Contrato Programa foi de 

95,8% (ver detalhe do valor e volume, por linha de atividade na área Atividade Global – 

Cumprimento do Contrato Programa - Produção). 

2.  Informação relativa ao nível de cumprimento das metas contratadas para os indicadores 

de acesso, desempenho assistencial e desempenho económico-financeiro, bem como 

para os objetivos regionais definidos 

Relativamente ao Índice de Desempenho Global, prevê-se atingir uma taxa de concretização 

93,4% (ver detalhe por indicador na área Atividade Assistencial – Cumprimento do Contrato 

Programa – Índice de Desempenho Global). 

3.  Informação relativa à execução financeira do Contrato Programa de 2019, de Contratos 

Programa de anos anteriores, cuja faturação permaneça por validar/encerrar à data de 

31-12-2019, ou de Contratos Programa que estejam encerrados mas para os quais 

subsistem valores por regularizar 

 

 

Contrato

Programa

(Ano)

Total

Contratado

Valor Faturado

(de acordo com estimativa

de proveitos)

Acréscimo

Registado

Adiantamentos

Recebidos
Saldo

2019 94.848.287,00 94.204.222,72 0,00 94.217.545,90 -13.323,18

2018 87.489.385,04 82.091.964,19 4.776.562,47 86.628.344,40 240.182,26

2017 84.849.334,74 78.931.072,70 4.543.766,03 80.925.519,00 2.549.319,73

2016 81.592.278,92 77.024.328,04 4.114.965,77 80.398.321,92 740.971,89

2015 81.591.297,36 79.277.630,47 544.869,81 79.486.732,94 335.767,34

2014 80.023.693,46 79.178.573,84 173.721,83 78.143.051,00 1.209.244,67

2013 72.861.872,00 72.445.782,16 0,00 67.342.865,90 5.102.916,26

2012 72.796.352,18 70.984.135,07 0,00 72.656.213,37 -1.672.078,30

2011 76.683.318,99 75.092.343,16 0,00 64.323.859,71 10.768.483,45

2010 72.405.587,47 72.726.712,70 0,00 72.542.564,70 184.148,00

Nota: Na elaboração deste quadro não foram considerados os ajustamentos de conciliação de saldos com a ACSS, uma vez que 

este ajustamentos não terão impacto nos acertos de encerramento dos CP



 

Página | 33  

 

Relatório e Contas 2019 

4. Informação relativamente à faturação líquida emitida no ano, saldos devedores e saldos 

credores, reportados a 31-12-2019, para cada uma das entidades pertencentes ao Serviço 

Nacional de Saúde, para saldos superiores a € 100.000 

 

5.  Informação relativa aos investimentos realizados no ano 2019, de valores superiores a € 

100.000, ao abrigo do Despacho n.º 10220/2014, de 1 de agosto ou autorizados pelo 

Conselho de Administração 

 

 

 

 

 

  

Entidade Terceira NIF

Facturação 

Emitida 

2019

Devedor
Conta

SNC-AP
Credor

Conta

SNC-AP

18.269.905,21 2111 45.751,44 2211

2.217.081,64 2789111 145.220,50 2789211

17.719.496,61 2111

28.546,89 2789111

273.332,97 2111 1.530,40 2211

499.753,57 2789111 395.074,45 2789211

ARS LISBOA E VALE TEJO, IP 503148776 59,00 90.137,54 2789111 2.009,04 2789211

CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITARIO COIMBRA, EPE 510103448 18.580,73 9.542,85 2789111 649.688,16 2789211

INST.PORT.ONCOL.PORTO FRANC.GENTIL, EPE 506362299 0,00 111.030,00 2789211

94.495,00 2211

460.609,50 2789211

ARS CENTRO, IP 503122165 387,33

INST.PORT.SANGUE E TRANSPLANTACAO, IP 502423943 0,00

Saldo em 31.12.2019

ACSS, IP-ADM.CENT.SISTEMA SAUDE 508188423 94.250.832,04

ACSS, IP-ADM.CENT.SISTEMA SAUDE-CONV.INTERNACIONAIS 508188423 2.060.623,05

Tutela/ 

Finanças/CA
Data

Empreitada de remodelação e ampliação do Hospital de 

Dia
302.580 € CA 30.12.2019 Não

Empreitada de implementação de uma Unidade de 

Cuidados Paliativos no HABLO
544.461 € 2019/2020 ACSS 07.01.2019 Sim 25.218,50 €

Empreitada de ampliação do Serviço de Pneumologia do 

CHL, EPE
201.726 € CA 17.10.2019 Não

Empreitada de expansão do Serviço de Gastrenterologia 153.109 € CA 03.10.2019 Não

Empreitada rede de abastecimento de águas sanitárias 

piso 02
110.187 € CA 03.10.2019 Não

Valor da 

Execução 

Financeira 2019

Investimento 

co-financiado
(Sim/Não)

Designação do investimento/projeto
Valor total 

do projeto
(com IVA)

Plurianual?
Indicar Período

Autorizado por
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MEDIDAS PREVISTAS NO PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2019 

Atendendo às grandes orientações estratégicas estabelecidas e aos grandes objetivos de 

política definidos pela Tutela, ao contexto económico-financeiro restritivo e considerando a 

situação de contexto interno – de estrutura, de recursos e operacional – e externo, atual e 

previsional, da instituição, o PAO 2019 contemplou um conjunto de ações/medidas que se 

situaram vários eixos de intervenção. 

Durante o ano 2019 foi possível dar continuidade a alguns desses projetos, que já haviam 

iniciado em anos anteriores, ou iniciar novos que, naturalmente, transitarão para 2020, e 

concluir outros. Algumas das medidas previstas, por fatores externos ou internos ao CHL, não 

foi possível implementar: 

 

 

 

Eixo Ação Descrição das Medidas Ano 2019

Ajustamento de camas de agudos
Reestruturação das camas de internamento numa 

lógica flexível em função das necessidades 
Concluído

Reafetação dos recursos humanos em função da 

reestruturação das camas de internamento 
Concluído

Recrutar os profissionais necessários em função da 

evolução das necessidades dos planos assistenciais 

aprovados

Concluído

Consolidação da convergência do sistema informático 

do CHL com os sistemas comuns do Ministério da 

Saúde/SPMS numa lógica de uniformização de 

plataformas

Concluído

Desenvolvimento do sistema paperless  no CHL Em desenvolvimento

Manter a atribuição pela JCI da acreditação do CHL

Concluído

(CHL reacreditado em junho 

de 2019)

Iniciar processos de certificação nas áreas de: Centros 

de Referência, Patologia Clínica, Anatomia Patológica, 

Imagiologia e Serviço de Sangue

Concluído parcialmente

(Centros de Referência 

obtiveram certificação de 

qualidade)

Substituição de CPS por CIT

Reforço do corpo clínico do CHL com consequente 

redução dos encargos com Contratos de Prestação de 

Serviços

Por concluir

(não existem RH disponíveis)

Aumento da Cobrança de Taxas 

Moderadoras

Promoção de ações de reforço dos mecanismos de 

cobrança de taxas moderadoras, através da melhoria de 

identificação de utentes e do processo de faturação, 

bem como do alargamento dos mecanismos de 

pagamento e da melhoria da eficácia do contencioso da 

cobrança de dívidas

Em desenvolvimento

Aquisição da TAC com perfil Cardíaco

Aquisição de TAC com perfil cardíaco e consequente 

redução das requisições ao exterior (Angio-TAC 

Coronários e Cintigrafias Miocárdicas de Perfusão) 

Concluído

Renegociação do contrato de exames 

de Ressonância Magnética

Renegociação do contrato de fornecimento dos exames 

Ressonância Magnética

Por concluir

(transitou para 2020)

Revisão do protocolo de prescrição 

de Medicamentos Biológicos

Revisão e aprovação do protocolo Prescrição de 

Medicamentos Biológicos , com vista à revisão das 

tabelas terapêuticas para primeira e segunda linha de 

tratamento

Por concluir

(transitou para 2020)

Revisão das funções assistenciais das 

3 unidades do CHL

Centralizar a atividade mais diferenciada e exigente no 

HSA e descentralizar as funções assistenciais centradas 

no ambulatório no HABLO e HDP

Em desenvolvimento

Eixo 2 - 

Sustentabilidade 

Económico-

Financeira

Eixo 1 - Reforma 

Hospitalar

Ajustamento de recursos humanos

Sistemas de Informação

Qualidade
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Eixo Ação Descrição das Medidas Ano 2019

Criação de estruturas dotadas de maior autonomia na 

gestão de recursos e na prestação de serviços – Centros 

de Responsabilidade Integrada

Concluído

(criado o CRI de 

Oftalmologia com efeitos a 

01.02.2020)

Atribuir maior autonomia às estruturas intermédias de 

gestão
Em desenvolvimento

Estabelecimento de Protocolos, com as unidades de 

cuidados de saúde primários, nomeadamente sobre as 

regras de referenciação clínica por especialidade, 

gestão e acompanhamento integrado de doentes, 

gestão de altas e partilha de recursos humanos 

Em desenvolvimento

Criar, com a equipa de gestão de altas, mecanismos 

adequados que promovam a sinalização e posterior 

referenciação dos doentes para a RNCCI

Em desenvolvimento

Reforçar a cooperação 

interinstitucional com unidades 

hospitalares diferenciadas

Revisão e elaboração de protocolos formais quanto à 

delimitação das responsabilidades assistencias 

referentes à população da área de inflûencia do CHL, 

referenciação de doentes, acesso a MCDT 

diferenciados e partilha de recursos humanos 

especializados.

Em desenvolvimento

Reforço dos cuidados em regime de 

ambulatório 

Aumento da produção em ambulatório em alternativa 

ao internamento convencional nomeadamente 

cirurgia, hospital de dia e visitas domiciliárias

Concluído

Ajustamento da oferta às 

necessidades da população com 

início da atividade de Reumatologia

Início da atividade de Reumatologia Concluído

Ajustamento da oferta às 

necessidades da população com 

início da atividade da Unidade de 

Nefrologia

Início da atividade de Nefrologia Concluído

Ajustamento da oferta às 

necessidades da população com 

início de atividade da Equipa Intra-

Hospitalar de Suporte em Cuidados 

Paliativos

Criação da Equipa Intra-Hospitalar de Suporte em 

Cuidados Paliativos
Concluído

Obras para adaptação de espaço ao início de atividade 

da Unidade de Cuidados Paliativos no HABLO

Início da atividade assistencial em Cuidados Paliativos

Obras para adaptação de espaço ao início de atividade 

da Unidade de  Internamento de Convalescença no HDP

Início da atividade assistencial da Unidade de  

Internamento de Convalescença no HDP

Integração multidisciplinar de 

cuidados

Criação de unidades operacionais para tratamento 

integrado de patologias especificas
Em desenvolvimento

Desenvolvimento de modelo de 

gestão clínica descentralizado
Criação de unidades clínicas de gestão intermédia Em desenvolvimento

Estabelecimento de protocolos clínicos Em desenvolvimento

Estabelecimento de normas de orientação clínica Em desenvolvimento

Realização de auditorias clínicas Em desenvolvimento

Avaliação do desempenho profissional Em desenvolvimento

Monitorização do risco clínico Registo, avaliação e prevenção do risco clínico Em desenvolvimento

Eixo 7 - 

Investigação e 

Desenvolvimento

Incentivo à Investigação e 

Desenvolvimento no CHL

Desenvolvimento do Centro de Investigação que visa a 

promoção e coordenação de estudos e projetos de 

investigação nos diversos domínios do conhecimento, 

a realizar no CHL

 

Por concluir

(A obra da unidade de 

internamento de cuidados 

paliativos iniciou ainda em 

2019)

Por concluir

(transitou para 2020)

Por concluir

(transitou para 2020)

Ajustamento da oferta às 

necessidades da população com 

início de atividade da Unidade de 

Cuidados Paliativos

Ação VI - Ajustamento da oferta às 

necessidades da população com 

início de atividade da Unidade de 

Internamento de Convalescença

Ajustamento da oferta às 

necessidades da população com 
Início da atividade de Hospitalização Domiciliária

Eixo 6 - Clinical 

Governance Normalização clínica

Avaliação do desempenho clínico

Eixo 4 - Articulação 

com as redes de 

cuidados de saúde 

primários e 

cuidados 

continuados 

integrados

Melhoria da Referenciação

Eixo 5 - Adequação 

da oferta de 

cuidados de saúde 

às necessidades 

das populações

Eixo 3 - 

Metodologia de 

Contratualização 

interna

Revisão do Modelo de 

Contratualização Interna
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ATIVIDADE GLOBAL 

O processo de contratualização dos instrumentos previsionais de gestão para 2019 do Centro 

Hospitalar – Plano de Atividades e Orçamento (PAO) e Contrato Programa (CP) –, foi concluído 

em duas fases distintas: 

1. Celebração formal do CP 2019 a 2019.02.26; 

2. Aprovação do PAO 2019 pelo Despacho n.º 1537/2019, de 30 de dezembro, do Secretário 

de Estado do Tesouro, com ressalvas no âmbito do investimento e recursos humanos. 

Importa referir que este documento foi aprovado pelo Conselho de Administração em 

2019.05.23, submetido à Direção Geral do Tesouro e Finanças (DGTF), através da 

plataforma SIRIEF, a 2019.05.30 e apresentado à Administração Regional de Saúde do 

Centro, IP (ARSC) e à Administração Central do Sistema de Saúde, IP (ACSS), por ofício, a 

2019.05.31.  

A 2020.01.29 o CHL apresentou, à ARSC, uma proposta de reajustamento das quantidades do 

CP 2019, considerando um conjunto de situações que influenciaram a previsão inicial de 

produção considerada e que, mantendo-se, traduzir-se-iam numa perda significativa de 

financiamento para o CHL. Por email de 2020.03.03, a ARSC transmitiu ser da opinião que o 

CHL poderia utilizar o referencial proposta para análise da execução do CP 2019, ainda que, à 

data, aguardem orientações da tutela para elaboração da respetiva adenda. 

ATIVIDADE ASSISTENCIAL  

A atividade assistencial realizada no ano 2019 evidencia, em termos homólogos, 

comportamento misto. No que respeita às metas, regista-se na generalidade das linhas de 

produção uma taxa de execução inferior ao previsto. 

Neste contexto, o quadro resumo seguinte evidencia a atividade assistencial realizada pelo CHL 

no ano de 2019, por comparação com o ano anterior, bem como com as metas estabelecidas 

no PAO 2019: 
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1. INTERNAMENTO 

O internamento registou, no ano de 2019, 20.912 doentes saídos (excluindo berçário), 

traduzindo uma realização abaixo da previsão (taxa de execução do PAO de 86,9%), 

verificando-se uma demora média global de 7,53 dias e uma taxa de ocupação 84,5%. 

Em termos homólogos, registou-se um decréscimo de 9,0% (-2.072 doentes), em grande 

medida relacionado com a quebra verificada ao nível da atividade cirúrgica convencional 

programada e urgente (-377 doentes) e com o aumento da ambulatorização dos atos de 

diagnóstico cardiovascular (-464 doentes) e de procedimentos cirúrgicos de oftalmologia (-123 

doentes), mas, principalmente, com o menor número de doentes internados via urgência (-

1.332 doentes), consequência da quebra registada nos atendimentos urgentes. 

Linhas de Atividade
Realizado 

2018

Realizado 

2019

Var. 

2018/2019 

(%)

PAO

2019

% Execução 

PAO 2019

INTERNAMENTO (s/ Berçário)

    Doentes saídos 22.984 20.912 -9,0% 24.054 86,9%

    Demora média 7,18 7,53 4,9% 6,50 115,8%

    Taxa de ocupação 85,2% 84,5% -0,8% 82,2% 102,9%

    Lotação 578 560 -3,1% 578

CONSULTA EXTERNA

    1.ªs consultas 86.882 87.312 0,5% 96.970 90,0%

    Subsequentes 180.219 190.651 5,8% 198.044 96,3%

    Total 267.101 277.963 4,1% 295.014 94,2%

% Primeiras / Total consultas 32,5% 31,4% -3,4% 32,9% 95,6%

ATIVIDADE CIRÚRGICA

    Convencional 2.981 2.695 -9,6% 4.024 67,0%

        Base 2.551 2.366 -7,3% 3.444 68,7%

        Adicional 430 329 -23,5% 580 56,7%

    Ambulatório 9.339 10.211 9,3% 10.546 96,8%

        Base 6.479 6.401 -1,2% 7.149 89,5%

        Adicional 2.860 3.810 33,2% 3.397 112,2%

    Urgente 2.694 2.603 -3,4% 2.669 97,5%

    Total 15.014 15.509 3,3% 17.239 90,0%

URGÊNCIA*

    Geral 148.231 141.412 -4,6% 150.776 93,8%

    Pediátrica 35.426 35.093 -63,2% 37.703 93,1%

    Ginecológica / Obstétrica 12.838 13.048 173,4% 12.906 101,1%

    Total 196.495 189.553 -3,5% 201.385 94,1%

HOSPITAL DE DIA

    Sessões 20.290 21.652 6,7% 23.336 92,8%

* Episódios transferidos dos SUB para o SUMC apenas estão a ser considerados no SUMC
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2. CONSULTA EXTERNA 

A taxa de execução do PAO 2019, ao nível da consulta externa, ficou abaixo do expectável 

(94,2%), apesar do crescimento em termos homólogos (+4,1% ou +10.862 consultas), resultado 

do comportamento favorável verificado ao nível das primeiras consultas (+0,5% ou +430 

consultas) e, principalmente, das consultas subsequentes (+5,8% ou +10.432 consultas). Não 

obstante, a atividade esteve condicionada pela diminuição da capacidade de agenda, em 

algumas especialidades, por via da saída de médicos que não foram compensadas, 

nomeadamente de dermatologia, estomatologia, fisiatria, ortopedia e ginecologia/obstetrícia. 

Doentes saídos 

s/ transf. 

Internas

Demora

média

Doentes saídos 

s/ transf. 

Internas

Demora

média

Doentes saídos 

s/ transf. 

Internas

Demora

média

  Cardiologia 1.512 1,92 1.025 2,77 -32,2% 44,3%

  Cirurgia Geral 3.038 8,38 2.970 7,49 -2,2% -10,6%

  Dermato-Venereologia 62 5,60 57 5,56 -8,1% -0,7%

Estomatologia 1 5,00 0 0,00 - -

  Gastroenterologia 735 5,54 678 5,91 -7,8% 6,7%

  Ginecologia 342 3,84 290 3,75 -15,2% -2,3%

  Medicina Intensiva 101 9,90 98 8,20 -3,0% -17,2%

  Medicina Interna 5.965 10,22 5.984 10,49 0,3% 2,6%

  Nefrologia 0 0,00 18 7,28 - -

  Neonatologia 243 8,09 266 7,11 9,5% -12,1%

  Neurologia 162 8,33 208 7,23 28,4% -13,2%

  Obstetrícia 2.115 3,16 2.021 3,17 -4,4% 0,3%

  Oftalmologia 163 1,16 40 1,48 -75,5% 27,6%

  Ortopedia 2.121 7,64 2.178 7,07 2,7% -7,5%

  Otorrinolaringologia 126 2,14 158 2,27 25,4% 6,1%

  Pediatria 995 3,75 972 3,67 -2,3% -2,1%

  Pneumologia 549 9,91 505 10,18 -8,0% 2,7%

  Psiquiatria 474 18,76 480 17,25 1,3% -8,0%

  U. Cuidados Agudos Polivalentes 2.482 3,08 1.253 3,49 -49,5% 13,3%

  U. Cuidados Intermédios 741 2,54 628 2,47 -15,2% -2,8%

  U.C.I. Coronários 252 2,60 276 2,44 9,5% -6,2%

  Urologia 805 4,67 807 4,89 0,2% 4,7%

  Total 22.984 7,18 20.912 7,53 -9,0% 4,9%

INTERNAMENTO

Realizado 2018 Realizado 2019 Var. 2018/2019 (%)

Serviço
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Da análise por serviço, destaca-se o comportamento favorável da endocrinologia (+3.504 

consultas), oftalmologia (+2.718 consultas), nefrologia (+2.372 consultas), medicina interna 

(+2.059 consultas), cuidados paliativos (+1.660 consultas) e urologia (+1.573 consultas). Por 

outro lado, importa referir o decréscimo registado na atividade realizada pelos serviços de 

Realizado 2018 Realizado 2019
Var. 2018/2019 

(%)

  Anestesiologia 6.491 5.733 -11,7%

  Cardiologia 11.099 12.114 9,1%

  Cirurgia Geral 21.950 22.339 1,8%

Cuidados Paliativos 2.325 3.985 71,4%

  Dermato-Venereologia 12.134 10.892 -10,2%

  Dor 4.572 3.612 -21,0%

  Endocrinologia e Nutrição 8.209 11.713 42,7%

  Estomatologia 5.045 3.953 -21,6%

  Fisiatria 9.222 7.941 -13,9%

  Gastroenterologia 9.618 10.153 5,6%

  Ginecologia 10.674 10.007 -6,2%

  Hematologia Clínica 1.399 1.184 -15,4%

  Imunoalergologia 2.374 2.758 16,2%

  Imuno-hemoterapia 4.271 4.527 6,0%

  Infecciologia (PPCIRA) 0 15 -

  Medicina Interna 25.816 27.875 8,0%

Nefrologia 156 2.528 1520,5%

  Neurologia 3.166 3.227 1,9%

  Obstetrícia 7.167 7.809 9,0%

  Oftalmologia 37.171 39.889 7,3%

  Oncologia Médica 5.466 5.674 3,8%

  Ortopedia 16.363 15.379 -6,0%

  Otorrinolaringologia 6.544 6.895 5,4%

  Pediatria 20.151 19.168 -4,9%

  Pneumologia 8.596 9.579 11,4%

  Psiquiatria 15.763 16.182 2,7%

  Psiquiatria de Infância e Adolesc. 2.550 2.621 2,8%

Reumatologia 718 547 -23,8%

  Urologia 8.091 9.664 19,4%

  Total 267.101 277.963 4,1%

CONSULTA EXTERNA

Serviço

Total Consultas
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fisiatria (-1.281 consultas), dermatologia (-1.242 consultas) e estomatologia (-1.092 consultas), 

pelos motivos anteriormente apresentados. 

3. URGÊNCIA 

A urgência, em termos globais, apresenta um volume de produção inferior à previsão 

constante do PAO, o que se verifica em todos os serviços de urgência do Centro Hospitalar, 

exceto na ginecológica/obstétrica. 

 

Em termos homólogos verifica-se um decréscimo global (-3,5%), por via do comportamento 

registado em todos os serviços de urgência, exceto, mais uma vez, na ginecológica/obstétrica. 

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 1,47, 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. 

4. HOSPITAL DE DIA 

O hospital de dia registou no ano de 2019, 21.652 sessões de tratamento, traduzindo uma taxa 

de execução do PAO de 92,8%, ou seja, abaixo do valor previsto. 

Na comparação com o período homólogo constata-se um crescimento de 6,7% (+1.362 

sessões), que resulta do aumento de atividade registado na generalidade das especialidades, 

com destaque para os cuidados paliativos (+792 sessões), reabilitação cardio-respiratória (+426 

sessões), pneumologia (+346 sessões) e hematologia (+293 sessões). 

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 148.231 15.400 141.412 14.193 -4,6% -7,8%

  Urgência Pediátrica 35.426 806 35.093 789 -0,9% -2,1%

  Urgência Obstétrica 12.838 2.134 13.048 2.026 1,6% -5,1%

  Total 196.495 18.340 189.553 17.008 -3,5% -7,3%

* Episódios transferidos dos SUB para o SUMC apenas estão a ser considerados no SUMC

URGÊNCIA

Serviço

Realizado 2018 Realizado 2019 Var. 2018/2019 (%)
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De entre as áreas clínicas mais relevantes neste setor destaca-se a oncologia médica, 

representando 35% da atividade global, refletindo em grande medida a aposta do CHL, tal 

como aconteceu no passado com o HSA, no desenvolvimento deste setor de ambulatório no 

tratamento de doentes do foro oncológico. Também são de referir os volumes de atividade de 

hematologia, psiquiatria, pneumologia e urologia – este último, em grande parte também 

dedicado ao tratamento de doentes específicos do foro oncológico. 

5. ATIVIDADE CIRÚRGICA 

A atividade cirúrgica no ano de 2019, incluindo convencional, ambulatória e urgente, situou-se 

nas 15.509 cirurgias, traduzindo uma taxa de execução do PAO de 90,0%, ou seja, abaixo do 

valor previsto, e revelando um crescimento de 3,3% em relação ao ano anterior, alavancado 

pelo comportamento registado na cirurgia de ambulatório (+9,3%), que compensa a quebra na 

atividade urgente (-3,4%) e, principalmente, convencional (-9,6%). 

Realizado

2018

Realizado

2019

Var. 2018/2019 

(%)

  Cirurgia 14 0 -100,0%

Cuidados Paliativos 451 1.243 175,6%

  Dermatologia 94 72 -23,4%

  Gastrenterologia 546 623 14,1%

  Hematologia 2.808 3.101 10,4%

  Imunoalergologia 378 353 -6,6%

  Medicina 539 425 -21,2%

Nefrologia 0 4 -

  Neurologia 397 373 -6,0%

  Oftalmologia 0 8 -

  Oncologia Médica 7.949 7.639 -3,9%

  Ortopedia 4 8 100,0%

  Pediatria 283 232 -18,0%

  Pneumologia 1.940 2.286 17,8%

  Psiquiatria 2.747 2.604 -5,2%

Reab. Cardio-Respiratória 501 927 85,0%

  Urologia 1.639 1.754 7,0%

  Total 20.290 21.652 6,7%

N.º Sessões

HOSPITAL DE DIA

Serviço
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Relativamente à atividade cirúrgica convencional base, que se situou abaixo do previsto para 

o ano, com uma taxa de execução de 68,7%, regista um comportamento desfavorável em 

relação ao ano anterior (-7,3%), em grande medida, explicado pelo maior número de períodos 

operatórios cancelados, sobretudo durante o 1.º semestre, por falta de anestesistas. Não 

obstante, importa referir que o decréscimo registado na atividade cirúrgica convencional dos 

serviços de oftalmologia (-146 cirurgias) e ginecologia (-53 cirurgias) foi compensado pelo 

crescimento da atividade ambulatória base (+330 e + 38 cirurgias, respetivamente). 

 

No que respeita à atividade cirúrgica ambulatória base, que registou uma taxa de execução do 

PAO abaixo do previsto (89,5%), revela também um comportamento desfavorável face ao ano 

anterior (-1,2%), ainda que menos expressivo do que na cirurgia convencional. Essa variação 

está relacionada com o decréscimo de pequenas cirurgias realizadas e indevidamente 

registadas como produção base (passa de 461 cirurgias em 2018, para 152 em 2019), pelo que, 

expurgado este efeito, verificar-se-ia um crescimento da atividade cirúrgica ambulatória base 

em +3,8% (+227 cirurgias), consequência do aumento registado na oftalmologia (+330 

cirurgias), ginecologia (+38 cirurgias) e urologia (+7 cirurgias), que compensou o decréscimo 

nos restantes serviços. 

Conv Amb Total Conv Amb Total Conv Amb Total

  Cirurgia Geral 1.055 1.243 2.298 1.017 917 1.934 -3,6% -26,2% -15,8%

  Dermatologia 0 350 350 0 260 260 - -25,7% -25,7%

  Ginecologia 257 480 737 204 518 722 -20,6% 7,9% -2,0%

  Obstetrícia 84 0 84 82 0 82 -2,4% - -2,4%

  Oftalmologia 183 3.916 4.099 37 4.246 4.283 -79,8% 8,4% 4,5%

  Ortopedia 498 391 889 524 354 878 5,2% -9,5% -1,2%

  Otorrino 144 0 144 160 0 160 11,1% - 11,1%

  Urologia 330 99 429 342 106 448 3,6% 7,1% 4,4%

  Total 2.551 6.479 9.030 2.366 6.401 8.767 -7,3% -1,2% -2,9%

Var. 2018/2019 (%)Serviço Realizado 2018 Realizado 2019

PRODUÇÃO CIRÚRGICA BASE
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No que concerne à atividade cirúrgica adicional, a cirurgia convencional, com 56,7%, ao 

contrário da ambulatória com 112,2%, ficou abaixo da meta estabelecida para o ano. Em 

termos homólogos, verifica-se um decréscimo nas cirurgias convencionais (-23,5%), em grande 

medida resultado da falta de anestesistas para assegurar este tipo de atividade, enquanto no 

ambulatório registou-se um aumento de +33,2%, em consequência do aumento da atividade 

dos serviços de oftalmologia (+912 cirurgias), dermatologia (+31 cirurgias) e ortopedia (+18 

cirurgias). 

No que se refere à atividade cirúrgica urgente, o volume de produção realizada em 2019 (2.603 

cirurgias) traduz uma taxa de execução da previsão constante do PAO 2019 de 97,5% e uma 

variação homóloga de -3,4%, o que traduz a quebra que também se regista ao nível dos 

atendimentos urgentes. 

 

  

Conv Amb Total Conv Amb Total Conv Amb Total

  Cirurgia Geral 38 63 101 24 57 81 -36,8% -9,5% -19,8%

  Dermatologia 0 82 82 0 113 113 - 37,8% 37,8%

  Oftalmologia 0 2.664 2.664 0 3.576 3.576 - 34,2% 34,2%

  Ortopedia 190 46 236 166 64 230 -12,6% 39,1% -2,5%

  Otorrino 0 0 0 20 0 20 - - -

  Urologia 202 5 207 119 0 119 -41,1% -100,0% -42,5%

  Total 430 2.860 3.290 329 3.810 4.139 -23,5% 33,2% 25,8%

PRODUÇÃO CIRÚRGICA ADICIONAL

Serviço Realizado 2018 Realizado 2019 Var. 2018/2019 (%)

Realizado 2018 Realizado 2019 Var. 2018/2019 (%)

  Cirurgia Geral 998 1.019 2,1%

  Dermatologia 0 0 -

  Ginecologia 65 44 -32,3%

  Obstetrícia 580 529 -8,8%

  Oftalmologia 3 0 -100,0%

  Ortopedia 1.018 983 -3,4%

  Otorrino 1 2 100,0%

  Urologia 29 26 -10,3%

  Total 2.694 2.603 -3,4%

Serviço
PRODUÇÃO CIRÚRGICA URGENTE
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LISTAS DE ESPERA 

1. LISTA DE INSCRITOS PARA PRIMEIRA CONSULTA 

O volume de doentes em espera para primeira consulta tem crescido de forma significativa nos 

últimos anos. A 31.12.2019 permaneciam em espera para primeira consulta 37.961 utentes 

(18.244 referenciados pelos cuidados de saúde primários via CTH e 19.717 pedidos internos), 

dos quais 12.911 com consulta agendada. 

 

Comparativamente ao período homólogo regista-se uma degradação da lista de espera para 

primeira consulta, com um aumento dos utentes em espera de 7,4% (+2.626 pedidos) face ao 

ano 2018. Este comportamento desfavorável, que traduz a dificuldade que o CHL sente em 

responder à procura da população que serve, está associado à evidente falta de médicos em 

N.º %

Consultas Médicas

Anestesia/Dor 179 2.018 2.197 67 1.830 1.897 300 15,8%
Cardiologia 258 179 437 192 136 328 109 33,2%

Cirurgia Geral 1.196 676 1.872 987 519 1.506 366 24,3%
Dermatologia 2.245 1.371 3.616 2.434 1.107 3.541 75 2,1%
Endocrinologia 791 631 1.422 1.101 558 1.659 -237 -14,3%
Estomatologia 214 106 320 89 62 151 169 111,9%

Fisiatria 158 788 946 115 561 676 270 39,9%
Gastrenterologia 533 420 953 487 408 895 58 6,5%

Ginecologia 679 355 1.034 589 423 1.012 22 2,2%
Hematologia 0 0 0 0 2 2 -2 -100,0%

Imunoalergologia 173 469 642 469 421 890 -248 -27,9%
Imuno-hemoterapia 79 176 255 23 53 76 179 235,5%

Medicina interna 116 422 538 162 438 600 -62 -10,3%
Nefrologia 60 71 131 23 24 47 84 178,7%
Neurologia 1.108 2.557 3.665 1.118 2.161 3.279 386 11,8%
Obstetrícia 76 24 100 56 25 81 19 23,5%

Oftalmologia 2.944 3.751 6.695 4.228 3.112 7.340 -645 -8,8%
Oncologia Médica 0 29 29 0 42 42 -13 -31,0%

Ortopedia 4.167 2.014 6.181 4.039 1.522 5.561 620 11,1%
Otorrinolaringologia 842 443 1.285 210 137 347 938 270,3%

Paliativos 0 16 16 0 10 10 6 60,0%
Pediatria 148 581 729 215 612 827 -98 -11,9%

Pedopsiquiatria 44 63 107 36 57 93 14 15,1%
Pneumologia 1.050 902 1.952 1.238 782 2.020 -68 -3,4%

Psiquiatria 128 217 345 93 144 237 108 45,6%
Reumatologia 159 85 244 0 0 0 244 -

Urologia 889 403 1.292 1.027 439 1.466 -174 -11,9%

Nutrição e Dietética 2 207 209 0 74 74 135 182,4%

Psicologia 6 743 749 0 678 678 71 10,5%

CHL 18.244 19.717 37.961 18.998 16.337 35.335 2.626 7,4%

Total 

Doentes em 

Espera

SERVIÇO

Consultas Não Médicas

31.12.2019 31.12.2018

Total Doentes em 

Espera

Var. 

2018/2019

N.º Doentes 

em Espera 

(via CTH)

N.º Doentes 

em Espera

(pedidos 

internos)

Total 

Doentes em 

Espera

N.º Doentes 

em Espera 

(via CTH)

N.º Doentes 

em Espera

(pedidos 

internos)
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especialidade com uma lista de espera para primeira consulta muito expressiva 

(nomeadamente oftalmologia, ortopedia, dermatologia, neurologia, dor, pneumologia, 

urologia e ginecologia/obstetrícia), a que acresce a dificuldade em contratar. 

2. LISTA DE INSCRITOS PARA CIRURGIA 

A 31.12.2019 permaneciam 8.082 utentes a aguardar cirurgia, com uma mediana de tempo de 

espera de 3,7 meses. Comparativamente ao ano anterior, verifica-se um aumento do número 

de utentes em espera (+199 utentes ou 2,5%), tendência que se tem verificado nos últimos 

exercícios, apesar deste ano o ser de forma menos expressiva. Relativamente à mediana de 

tempo de espera para cirurgia, e ao contrário o que se tem verificado, regista-se um 

comportamento favorável, com um ligeiro decréscimo 0,1 meses. 

 

Este comportamento desfavorável já era expectável considerando o número insuficiente de 

médicos anestesistas existentes no CHL (e indisponibilidade de recursos para contratar) e o 

aumento da procura de cuidados, com maior ênfase desde a integração do concelho de Ourém 

na área de influência do CHL, com efeitos a 1 de julho de 2016, com a manutenção da 

capacidade instalada em termos de recursos humanos e físico. 

  

N.º Doentes 

em LE

Mediana de Tempo de 

Espera para Cirurgia 

(em meses)

N.º Doentes 

em LE

Mediana de Tempo de 

Espera para Cirurgia 

(em meses)

Nº Doentes 

em LE

Mediana de Tempo de 

Espera para Cirurgia 

(em meses)

Cirurgia Geral 2.090 5,4 2.379 4,6 -289 0,8

Dermatologia 125 1,6 146 2,5 -21 -0,9

Ginecologia 333 3,0 449 2,7 -116 0,3

Oftalmologia 3.235 3,0 2.862 3,8 373 -0,8

Ortopedia 1.410 4,5 1.335 4,2 75 0,3

Otorrino 440 7,2 440 3,6 0 3,6

Urologia 449 3,0 272 2,7 177 0,3

CHL 8.082 3,7 7.883 3,8 199 -0,1

SERVIÇO

31.12.2019 31.12.2018 Var. 2018/2019
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CUMPRIMENTO DO CONTRATO PROGRAMA 

1. PRODUÇÃO 

Em relação à taxa de execução das metas previstas no CP 2019 verifica-se que na generalidade 

das linhas de produção se ficou abaixo do que seria expectável. A taxa média de cumprimento 

do valor da produção estabelecida no CP foi de 95,8%. 

 

CP

2019

Realizado 

2019

CP

2019

Realizado 

2019

Taxa de 

Cumprimento

Consulta Externa

Nº Primeiras Consultas Médicas 95.274 86.172 4.360.048 € 3.934.236 € 90,2%

Nº Consultas Subsequentes 196.999 188.443 8.686.652 € 8.308.560 € 95,6%

Internamento

Doentes Saídos

GDH Médicos 18.292 16.422 30.676.715 € 27.528.807 € 89,7%

GDH Cirúrgicos 3.884 2.617 6.834.475 € 4.604.483 € 67,4%

GDH Cirúrgicos Urgentes 3.135 3.017 4.992.981 € 4.803.743 € 96,2%

Episódios Transferidos SIGIC 1.667 2.927.678 €

Dias de Internamento de Doentes Crónicos

Doentes de Psiquiatria Crónicos no Hospital 16.790 15.374 705.180 € 602.200 € 85,4%

Episódios de GDH de Ambulatório

GDH Cirúrgicos 8.905 9.230 13.681.310 € 14.180.230 € 103,6%

GDH Médicos 8.623 8.073 4.257.459 € 3.974.479 € 93,4%

Episodios Transferidos 889 1.304.144 €

Hospitalização Domiciliária

Nº Doentes 493 0 826.024 € 0 € 0,0%

Urgências

Atendimentos s/ Int (SU - Médico-Cirúrgica) 128.964 121.706 6.448.193 € 6.085.300 € 94,4%

Atendimentos s/ Int (SU - Básica) 43.036 40.184 1.721.445 € 1.607.360 € 93,4%

Sessões em Hospital de Dia

Hematologia 960 950 296.640 € 293.550 € 99,0%

Psiquiatria 2.890 2.550 92.480 € 81.600 € 88,2%

Base (Pediatria+Pneumo+Oncologia s/Quimio+Outros)* 11.000 9.856 231.000 € 206.976 € 89,6%

Paliativos* 165 152 4.125 € 3.800 € 92,1%

Rastreios

Cancro Cólon e Reto 100 100 37.800 € 37.800 € 100,0%

IG até 10 semanas

Medicamentosa

Nº IG 300 270 84.900 € 76.410 € 90,0%

PMA

Ciclos Indução Ovulação 40 38 5.320 € 5.054 € 95,0%

Primeiras Consultas Médicas Apoio Fertil idade 100 76 8.800 € 6.688 € 76,0%

Serviços Domiciliários

Nº de Visitas 2.339 2.164 88.882 € 82.232 € 92,5%

Diagnósticos Pré-Natal 

Protocolo I 650 535 24.700 € 20.330 € 82,3%

Programa de tratamento de doentes com dispositivos PSCI

Doentes Novos (Doente Equivalente /Ano) 15 11 40.500 € 29.700 € 73,3%

Doentes Seguimento (Doente Equivalente /Ano) 0 0 0 € 0 € -

Esclerose Múltipla

Nº Doentes tratados/ano (Doente Equivalente /Ano) 175 148 2.166.500 € 1.832.240 € 84,6%

Linha Financiamento CRE Cancro Reto

Nº Doentes tratados - 1º Ano (Doente Equivalente /Ano) 50 68 565.100 € 768.536 € 136,0%

Nº Doentes tratados - 2º Ano (Doente Equivalente /Ano) 27 23 134.865 € 114.885 € 85,2%

Hepatite C

Nº Doentes tratados/ano 79 67 546.838 € 463.774 € 84,8%

Programa de Tratamento a Doentes Mentais Crónicos Institucionalizados

Nº de dias de internamento 4.448 2.550 186.816 € 107.100 € 57,3%

Valor da Produção 87.705.749 € 83.991.895 € 95,8%

Medicamentos 859.648 € 550.641 € 64,1%

Sistema de Distribuição de Produtos de Apoio 300.000 € 253.470 € 84,5%

Internos 1.240.476 € 1.240.476 € 100,0%

Total do CP (sem incentivos) 90.105.873 € 86.036.482 € 95,5%

Incentivos 4.742.414 € 4.429.198 € 93,4%

Total do CP 94.848.287 € 90.465.680 € 95,4%

Linha de Produção

Quantidades Valor

* Quantidades realizadas não incluem sessões não faturáveis por existir consulta, da mesma especial idade, no mesmo dia que se real izou a sessão de 

hospital  de dia
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2. ÍNDICE DE DESEMPENHO GLOBAL 

No âmbito do CP 2019 é atribuído um incentivo institucional que representa 5% do valor total 

do mesmo, e que está associado ao cumprimento de objetivos nacionais e regionais de 

desempenho assistencial, de eficiência e de qualidade, em áreas de atividade consideradas 

prioritárias, de acordo com o Índice de Desempenho Global (IDG) apurado. 

Para o ano 2019, estes incentivos foram fixados em € 4.742.414, sendo que o CHL prevê atingir 

um IDG de 93,4%, apurado nos seguintes termos: 

 

   

A) Peso 

Relativo do 

Indicador

Grau de 

Cump.

B) Grau de 

Cump. 

Ajustado

A) x  B)

Objetivos Nacionais

Acesso

A.1 - Percentagem de utentes em Lista de Espera para Consulta (LEC) dentro do 

TMRG
40,0% 46,2% 3,00% 115,5% 115,5% 3,5%

A.2 - Percentagem de consultas realizadas dentro dos tempos máximos de 

resposta garantidos (TMRG)
60,0% 56,6% 4,00% 94,3% 94,3% 3,8%

A.3 - Percentagem utentes em Lista de Inscritos para Cirurgia (LIC) dentro do 

TMRG
82,0% 76,0% 3,00% 92,7% 92,7% 2,8%

A.4 - Percentagem de doentes operados dentro dos TMRG 80,0% 55,9% 4,00% 69,9% 69,9% 2,8%

A.5 - Percentagem de episódios de urgência atendidos dentro do tempo de 

espera previsto no protocolo de triagem
75,0% 75,10% 3,00% 100,1% 100,1% 3,0%

A.6 - Percentagem de doentes referenciados  para a RNCCI, 

aval iados/confirmados pela EGA em tempo adequado (até 2 dias úteis) no 

total de doentes referenciados para a RNCCI

80,0% 83,9% 3,00% 104,9% 104,9% 3,1%

Qualidade

B.1- Percentagem de reinternamentos em 30 dias, na mesma grande categoria 

diagnóstico
4,0% 4,25% 3,0% 93,8% 93,8% 2,8%

B.2 - Percentagem de cirurgias real izadas em ambulatório, para 

procedimentos tendencialmente ambulatorizáveis
3,0% 11,7% 3,0% 390,0% 120,0% 3,6%

B.3 - Percentagem de cirurgias da anca efectuadas nas primeiras 48h 35,0% 36,7% 3,0% 104,9% 104,9% 3,1%

B.4 - Índice de mortalidade ajustada 0,94 0,96 4,0% 98,1% 98,1% 3,9%

B.5 - Índice de demora média ajustada 0,95 0,99 4,0% 96,1% 96,1% 3,8%

B.6 - Demora média antes da cirurgia 0,70 0,71 3,0% 98,6% 98,6% 3,0%

Eficiência

C.1 - Gastos Operacionais por doente padrão 2.933 € 3.302 € 5,0% 87,4% 87,4% 4,4%

C.2 - Doente padrão por médico ETC 75,0 94,5 5,0% 126,0% 120,0% 6,0%

C.3 - Doente padrão por enfermeiro ETC 42,0 41,7 5,0% 99,3% 99,3% 5,0%

C.4 - Percentagem dos Gastos com Horas Extraordinárias, Suplementos e 

Fornecimento de Serviços Externos (selecionados), no total de Gastos com 

Pessoal

18,0% 19,0% 5,0% 94,2% 94,2% 4,7%

Objetivos da Região 

Episódios cirúrgicos em espera p/cirurgia há mais de 12 meses 200 408 7,00% -4,0% 0,0% 0,0%

Percentagem de pedidos muito prioritários atendidos acima do tempo 

máximo de espera (CTH)
10,0% 9,8% 7,00% 102,0% 102,0% 7,1%

Tempo médio de codificação e Agrupamento em GDH 60,0 61,9 6,00% 96,8% 96,8% 5,8%

Percentagem de Registos Oncológicos completos no total  de registos 

oncológicos
97,5% 100,0% 7,00% 102,6% 102,6% 7,2%

Percentagem de Cirurgia Urgente no Total de Cirurgias real izadas 19% 16,8% 7,00% 111,6% 111,6% 7,8%

Faturação de medicamentos cedidos em farmácia de oficina (Todas as ARS) 7.900.000 € 7.685.446 € 6,00% 102,7% 102,7% 6,2%

Índice de Desempenho Global 93,4%

Incentivos Institucionais 2019 4.742.414 €

Estimativa Valor a Receber 4.429.198 €

Indicadores Meta 2019

Real. Acum.

Dezembro 

2019

Apuramento IDG
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CUMPRIMENTO DOS TEMPOS MÁXIMOS DE RESPOSTA GARANTIDOS 

A Portaria n.º 153/2017, de 4 de maio, define os Tempos Máximos de Resposta Garantidos 

(TMRG) no SNS para todo o tipo de prestações de saúde sem caráter de urgência, 

nomeadamente no que respeita às primeiras consultas de especialidade hospitalar 

referenciada pelos centros de saúde e às cirurgias programadas, nos seguintes termos: 

• Primeira consulta de especialidade hospitalar referenciada pelos centros de saúde: 

o De realização «muito prioritária» de acordo com a avaliação em triagem hospitalar: 

30 dias seguidos contados do registo do pedido da consulta efetuado pelo médico 

assistente da unidade funcional do ACES, através do SIGA SNS (ou 7 dias se doença 

oncológica); 

o De realização «prioritária» de acordo com a avaliação em triagem hospitalar: 60 dias 

seguidos contados do registo do pedido da consulta efetuado pelo médico assistente 

da unidade funcional do ACES, através do SIGA SNS (ou 15 dias se doença oncológica); 

o De realização com prioridade «normal» de acordo com a avaliação em triagem 

hospitalar: 150 dias seguidos contados do registo do pedido da consulta efetuado 

pelo médico assistente da unidade funcional do ACES, através do SIGA SNS (ou 30 

dias se doença oncológica). 

• Cirurgia programada: 

o Prioridade «de nível 4» de acordo com a avaliação da especialidade hospitalar: 72 

horas contadas da indicação cirúrgica; 

o Prioridade «de nível 3» de acordo com a avaliação da especialidade hospitalar: 15 

dias contados da indicação cirúrgica; 

o Prioridade «de nível 2» de acordo com a avaliação da especialidade hospitalar: 60 

dias contados da indicação cirúrgica (ou 45 dias se doença oncológica); 

o Prioridade «de nível 1» de acordo com a avaliação da especialidade hospitalar: 270 

dias contados da indicação clínica (ou 60 dias se doença oncológica). 

De seguida apresentam-se os resultados obtidos no ano 2019: 
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1. PRIMEIRA CONSULTA DE ESPECIALIDADE HOSPITALAR REFERENCIADA PELOS CENTROS DE 

SAÚDE 

No ano 2019, apenas 57,5% das primeiras consultas referenciadas pelos cuidados de saúde 

primários, foram realizadas dentro dos TMRG, estabelecidos para cada prioridade.  

Comparativamente ao período homólogo, com 56,4%, verificou-se uma ligeira melhoria deste 

indicador, com um aumento 1,1% de primeiras consultas referenciadas pelos cuidados de 

saúde primários e realizadas dentro dos respetivos TMRG.  

Não obstante o comportamento favorável registado, o resultado obtido neste indicador é 

muito inferior ao pretendido, ainda que expectável, atendendo à falta de médicos e dificuldade 

em contratar, em especialidades com significativas listas de espera para primeira consulta, 

conforme referido anteriormente. 

 

 

 

  

Var. 2018/2019

N.º Primeiras 

Consultas 

Realizadas

(via CTH)

N.º Primeiras 

Consultas Realizadas 

(via CTH)

dentro dos TMRG

% Primeiras 

Consultas Realizadas 

(via CTH) dentro dos 

TMRG

N.º Primeiras 

Consultas 

Realizadas

(via CTH)

N.º Primeiras 

Consultas Realizadas 

(via CTH)

dentro dos TMRG

% Primeiras 

Consultas Realizadas 

(via CTH) dentro dos 

TMRG

% Primeiras 

Consultas Realizadas 

(via CTH) dentro dos 

TMRG

Anestesiologia 59 21 35,6% 197 51 25,9% 9,7%
Cardiologia 1.380 1.332 96,5% 1.386 1.193 86,1% 10,4%

Cirurgia Geral 3.866 3.387 87,6% 3.977 2.905 73,0% 14,6%
Dermatologia 2.417 1.277 52,8% 2.584 1.761 68,2% -15,3%
Endocrinologia 1.718 698 40,6% 797 443 55,6% -15,0%
Estomatologia 588 509 86,6% 600 500 83,3% 3,2%

Fisiatria 558 456 81,7% 699 550 78,7% 3,0%
Gastrenterologia 1.504 890 59,2% 1.453 812 55,9% 3,3%

Ginecologia 830 422 50,8% 961 339 35,3% 15,6%
Imunoalergologia 576 93 16,1% 237 15 6,3% 9,8%

Imuno-hemoterapia 43 15 34,9% 99 18 18,2% 16,7%
Medicina interna 1.154 1.027 89,0% 1.465 1.359 92,8% -3,8%

Nefrologia 486 484 99,6% 37 36 97,3% 2,3%
Neurologia 342 47 13,7% 157 37 23,6% -9,8%
Obstetrícia 1.142 1.130 98,9% 647 635 98,1% 0,8%

Oftalmologia 7.945 1.828 23,0% 6.655 1.749 26,3% -3,3%
Ortopedia 3.447 1.508 43,7% 3.511 1.964 55,9% -12,2%

Otorrinolaringologia 1.074 942 87,7% 1.239 284 22,9% 64,8%
Pediatria 1.400 1.224 87,4% 1.230 1.152 93,7% -6,2%

Pedopsiquiatria 159 158 99,4% 132 126 95,5% 3,9%
Pneumologia 1.274 195 15,3% 882 124 14,1% 1,2%

Psiquiatria 1.078 1.069 99,2% 926 921 99,5% -0,3%
Reumatologia 696 686 98,6%

Urologia 1.534 583 38,0% 957 409 42,7% -4,7%

Outras 807 780 96,7% 34 27 79,4% 17,2%

CHL 36.077 20.761 57,5% 30.862 17.410 56,4% 1,1%

SERVIÇO

Ano 2019 Ano 2018
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2. CIRURGIA PROGRAMADA 

A 31.12.2019, apenas 66,9% dos utentes aguardavam cirurgia no CHL dentro dos TMRG, 

estabelecidos para cada prioridade.  

 

Comparativamente ao período homólogo, com 68,6%, verificou-se um agravamento deste 

indicador, com uma redução 1,7% de utentes a aguardar cirurgia dentro dos respetivos TMRG. 

O comportamento desfavorável que se registou, a par do crescimento do número de utentes 

em espera para cirurgia (cresceu de 7.883 para 8.082), era expectável tendo em conta o 

número insuficiente de médicos anestesistas bem como o aumento da procura de cuidados, 

com a manutenção da capacidade instalada em termos de recursos humanos e físicos. 

  

Var. 

2018/2019

N.º 

Doentes 

em LE

N.º 

Doentes 

em LE 

com 

TE<TMRG

% 

Doentes 

tratados 

em 

tempo 

adequado

N.º 

Doentes 

em LE

N.º 

Doentes 

em LE 

com 

TE<TMRG

% 

Doentes 

tratados 

em 

tempo 

adequado

% Doentes 

tratados em 

tempo 

adequado

Cirurgia Geral 2.090 1.087 52,0% 2.379 1.455 61,2% -9,2%

Dermatologia 125 79 63,2% 146 77 52,7% 10,5%

Ginecologia 333 248 74,5% 449 379 84,4% -9,9%

Oftalmologia 3.235 2.707 83,7% 2.862 2.199 76,8% 6,8%

Ortopedia 1.410 807 57,2% 1.335 824 61,7% -4,5%

Otorrino 440 174 39,5% 440 312 70,9% -31,4%

Urologia 449 305 67,9% 272 164 60,3% 7,6%

CHL 8.082 5.407 66,9% 7.883 5.410 68,6% -1,7%

SERVIÇO

31.12.2019 31.12.2018
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ANÁLISE ECONÓMICA E FINANCEIRA 

SITUAÇÃO ECONÓMICA 

1. RESULTADOS LÍQUIDOS 

O resultado líquido antes de impostos, obtido no exercício de 2019, registou um valor negativo 

de -€ 10.798.675, em consequência dos rendimentos e gastos totais registados no período, de 

€ 101.917.152 e € 112.715.827, respetivamente, como se evidencia na seguinte demonstração 

de resultados em 2019.12.31: 

 

Este desempenho económico negativo está influenciado pelas alterações legais, que vigoraram 

em 2019, e que têm um impacto significativo nos gastos com o pessoal do CHL, nomeadamente 

as valorizações remuneratórias, a reposição total dos suplementos do trabalho normal 

prestado em período noturno, fins-de-semana e feriados, o aumento do valor da retribuição 

mínima mensal garantida para € 635,07 e as alterações nas estruturas remuneratórias das 

carreiras de enfermagem e dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica. A par disso, é 

de referir o impacto das contratações de pessoal que se verificaram para responder às 

necessidades assistenciais e do elevado volume de doentes cirúrgicos transferidos para outros 

Demonstração de Resultados
Realizado 

2018

Realizado 

2019

Var. 

2018/2019 

(%)

PAO

2019

% Execução 

PAO 2019

Rendimentos e Ganhos 94.376.210 101.917.152 8,0% 102.092.080 99,8%

Prestações de serviços 87.683.932 97.407.807 11,1% 97.155.913 100,3%

Reversões 5.125 496.377 9584,6% 98.171 505,6%

Outros rendimentos 6.656.597 4.010.747 -39,7% 4.832.164 83,0%

Juros, dividendos e outros rendimentos 

similares
30.556 2.221 -92,7% 5.833 38,1%

Gastos e Perdas 104.949.581 112.715.827 7,4% 108.442.622 103,9%

Custo matérias consumidas 21.276.160 21.380.288 0,5% 23.141.025 92,4%

Fornecimentos e serviços externos 19.474.756 20.946.015 7,6% 17.179.927 121,9%

Gastos com o pessoal                                     60.115.751 66.548.131 10,7% 64.056.319 103,9%

Gastos de depreciação e de amortização       2.895.534 2.734.521 -5,6% 3.185.256 85,8%

Outros gastos                                                  1.170.837 1.070.770 -8,5% 854.771 125,3%

Gastos e perdas de financiamento                 16.542 36.103 118,3% 25.324 142,6%

Resultado antes de depreciações, gastos 

de financiamento e impostos
-7.706.427 -8.036.244 4,3% -3.166.513 253,8%

Resultado operacional (antes de gastos 

de financiamento e impostos) 
-10.601.961 -10.770.765 1,6% -6.345.224 169,7%

Resultado antes de impostos -10.573.371 -10.798.675 2,1% -6.350.542 170,0%

Resultado líquido do período -10.599.314 -10.822.272 2,1% -6.375.008 169,8%
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hospitais, no âmbito do SIGIC, por incapacidade de resposta interna dentro do Tempos 

Máximos de Resposta Garantidos.  

2. RENDIMENTOS E GANHOS 

Os rendimentos e ganhos processados no ano 2019 totalizam € 101.917.152, o que representa 

na comparação com o registado no mesmo período do ano anterior uma variação positiva de 

8,0% (+€ 7.540.941), e traduz uma execução de 99,8%, ligeiramente abaixo do previsto no PAO 

2019.  

 

Prestações de serviços. As prestações de serviços no final de dezembro de 2019 totalizavam € 

97.407.807, o que representa uma variação favorável de +11,1% em relação ao ano anterior, 

traduzindo uma taxa de execução de 100,3%, ou seja, acima do valor orçamentado. 

 

i. SNS – Contrato Programa – esta rubrica regista um crescimento face ao ano anterior (+11,6% 

ou +€ 9.824.602), no entanto importa referir os seguintes factos que influenciaram este 

comportamento:  

 De acordo com a Circular Normativa n.º 6/2019/ACSS, de 21 de março, o acréscimo de 

rendimento respeitante à produção realizada, deverá ser calculado tendo por referência o 

melhor desempenho relativamente aos 3 últimos Contratos-Programa encerrados e será 

resultante aplicação da respetiva taxa de execução (excluindo incentivos e custos de 

contexto) ao valor do CP do ano, no caso, 2019; 

Rendimentos e Ganhos
Realizado 

2018

Realizado 

2019

Var. 

2018/2019 

(%)

PAO

2019

% Execução 

PAO 2019

Impostos, contribuições e taxas 2.200.151 2.364.887 7,5% 2.355.176 100,4%

Vendas 11 0 - 0 -

Prestações de serviços 87.683.932 97.407.807 11,1% 97.155.913 100,3%

Transferências e subs. correntes obtidos 2.599.657 153.262 -94,1% 342.857 44,7%

Reversões 5.125 496.377 9584,6% 98.171 505,6%

Outros rendimentos e ganhos 1.856.778 1.492.597 -19,6% 2.134.131 69,9%

Juros, dividendos e outros rend. similares 30.556 2.221 -92,7% 5.833 38,1%

 Total 94.376.210 101.917.152 8,0% 102.092.080 99,8%

Prestações de serviços
Realizado 

2018

Realizado 

2019

Var. 

2018/2019 

(%)

PAO

2019

% Execução 

PAO 2019

SNS-Contrato Programa 84.392.944 94.217.546 11,6% 94.374.044 99,8%

Prestações de Saúde de Financ. Vertical 178.599 1.703.763 854,0% 0 -

Outras entidades responsáveis 3.112.389 1.486.498 -52,2% 2.781.869 53,4%

 Total 87.683.932 97.407.807 11,1% 97.155.913 100,3%
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 A mesma Circular refere ainda que, relativamente aos incentivos, o acréscimo de 

rendimento deverá ser calculado tendo por referência a taxa de execução de incentivos 

mais elevada, alcançada nos últimos 3 anos, aplicada ao valor dos incentivos do ano, no 

caso, 2019; 

 A Circular Normativa n.º 15/2019/DPS/ACSS, de 7 de novembro, estabelece que em 2019 

devem ser emitidas duas faturas, uma relativa à estimativa de produção realizada e outra à 

estimativa de incentivos, nos termos anteriormente definidos; 

 Nos termos do Ofício Circular n.º 696/2020/DPS/ACSS, de 2020.01.10, as referidas faturas 

devem ter por base os seguintes pressupostos: 

 Fatura estimativa de produção realizada: o montante a faturar tem por referência 

melhor o desempenho dos 3 últimos Contratos-Programa encerrados (excluindo 

incentivos e custos de contexto), nomeadamente 99,3%; 

 Fatura estimativa de incentivos: o montante a faturar tem por referência a taxa de 

execução mais elevada, apurada no IDG dos 3 últimos, nomeadamente 100%. 

Pelo exposto, e considerando que a taxa de execução real do CP 2019 é de 95,4% (95,5% antes 

de incentivos e 93,4% de incentivos), incluindo o valor relativo aos episódios transferidos para 

outros hospitais, no âmbito do SIGIC, os rendimentos do período encontram-se 

sobrevalorizados em € 3.751.866. Por outro lado, no ano 2018, os rendimentos contabilizados 

nesta rubrica estavam subvalorizados em resultado da transferência de € 2.470.021 para a 

rubrica “Transferência e Subsídios Correntes Obtidos – Custos de Contexto” (por orientações 

da ACSS). Expurgados estes dois efeitos, a variação efetiva da rubrica “Prestações de Serviços 

- SNS – Contrato Programa” seria de +4,1% (+€ 3.602.715) e não +11,6% (+€ 9.824.602). 

ii. Prestações de Saúde de Financiamento Vertical – esta rubrica incluía, até 2017, os 

rendimentos relacionados com ajudas técnicas e com o Programa de Financiamento 

Centralizado para a Hepatite C, tendo, a partir de 2018, passado a integrar o CP e, por isso, os 

respetivos rendimentos passado a ser contabilizados na rubrica “SNS – Contrato Programa” 

como “Outras Prestações Serviços de Saúde”. Assim, o montante registado a dezembro de 

2018 respeita à regularização de valores relativos a 2017, no âmbito do Programa de 

Financiamento Centralizado para a Hepatite C, superiores aos acréscimos contabilizados (com 

um impacto no período de € 166.317). 
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Adicionalmente, e por orientações da ACSS, os rendimentos relativos a Convenções 

Internacionais, contabilizados, no ano 2018, na rubrica “Outras Entidades Responsáveis”, 

passaram a sê-lo, em 2019, na rubrica “Prestações de Saúde de Financiamento Vertical”, com 

um impacto no período de € 1.651.275. 

iii. Outras entidades responsáveis – o decréscimo registado está, em grande medida, 

relacionado com a alteração à contabilização dos rendimentos relativos a Convenções 

Internacionais, conforme referido anteriormente, que passaram sê-lo na rubrica “Prestações 

de Saúde de Financiamento Vertical”, com um impacto no período de -€ 1.651.275. 

Transferências e subsídios correntes obtidos. O comportamento que se verifica nesta rubrica, 

comparativamente ao ano anterior (-94,1% ou -€ 2.446.395) deve-se essencialmente à 

contabilização em 2018 de custos de contexto, no valor de € 2.470.021, por orientações da 

ACSS. Expurgado este efeito a variação efetiva seria de +18,2% (+€ 23.626).  

Por outro lado, a baixa taxa de execução face ao valor previsto para o ano, deve-se em grande 

medida, ao efeito conjugado dos seguintes factos: (i) na estimativa de rendimentos do ano 

foram considerados € 108.657 relativos à amortização de investimentos cofinanciados, na 

parte cofinanciada por fundos europeus, tendo-se realizado apenas um deles, ainda em 2018, 

cuja amortização está a ser contabilizada em “Outros Rendimentos e Ganhos”; e (ii) 

relativamente ao protocolo com o INEM, verificaram-se menos rendimentos do que aqueles 

que inicialmente se estimaram (-€ 80.938). 

Reversões. O valor registado nesta rubrica traduz um aumento significativo (+9584,6% ou +€ 

491.252) quando comparado com período homólogo do ano anterior. Esta variação deve-se 

sobretudo às reversões de provisões por conta de contencioso de períodos anteriores 

nomeadamente com a IMI - Imagens Médicas Integradas, SA (€ 150.000), Tensor Constução 

Civil, Lda. (€ 150.000) e Toshiba Medical Systems, SA (€ 150.000). 

Outros rendimentos e ganhos. O valor registado nesta rubrica traduz um decréscimo 

homólogo de 19,6% (-€ 364.181), o que reflete, em grande medida, o efeito conjugado dos 

seguintes factos: (i) decréscimo dos reembolsos de produtos farmacêuticos cuja 

responsabilidade financeira não é do CHL (-€ 95.560); (ii) decréscimo de regularizações de 

acréscimos de gastos de anos anteriores (-€ 76.077); (iii) decréscimo do valor relativo a espólios 

de doentes da UIDEPP, correspondente ao saldo das suas contas correntes, que reverteram a 

favor do CHL, por não ter sido reclamado pelos seus legítimos herdeiros ou representantes no 
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prazo de 1 ano após o seu falecimento, de acordo com o Decreto-Lei n.º 253/78, de 26 de 

agosto (-€ 31.126); (iv) efeito das alterações introduzidas pelo Despacho n.º 6841/2017, de 8 

de agosto, em que deixam de poder ser exigidas diretas contrapartidas financeiras aos alunos 

e às escolas de ensino público, no âmbito de estágios curriculares referentes a profissões da 

saúde, com um impacto no período de € 38.461; (v) decréscimo dos ganhos em inventários (-€ 

35.953); e (vi) alteração do concessionário que explora os bares do Hospital de Santo André, 

na sequência de Concurso Público que decorreu em 2019, com efeitos a 1 de agosto de 2019, 

com consequente redução da mensalidade associada (-€ 33.370 no período em análise). 

Juros, dividendos e outros rendimentos similares. Verifica-se uma variação homóloga de -

92,7% (-€ 28.335), em consequência de, em 2018, terem sido contabilizados os juros de mora 

sobre faturas de 2011, 2012 e 2013 pagas pelo IASFA, no âmbito de ação judicial (€ 27.590). 

3. GASTOS E PERDAS 

Os gastos e perdas processados no ano 2019 ascenderam a € 112.715.827, o que representa 

um crescimento na estrutura de gastos de 7,4% (+€ 7.766.246) na comparação com o ano 

anterior. Quanto à execução, situou-se em 103,9%, ou seja, desfavoravelmente acima do valor 

orçamentado. 

 

Destacam-se os seguintes fatores que influenciaram significativamente o comportamento dos 

gastos no período: (i) valorizações remuneratórias previstas no artigo 16.º da Lei n.º 71/2018, 

de 31 de dezembro (LOE 2019); (ii) reposição total do pagamento do trabalho normal em 2019, 

nos termos estabelecidos no n.º 3 do artigo 41.º da LOE 2018, enquanto em 2018 essa 

reposição foi faseada e apenas total a partir de dezembro; (iii) contratação de pessoal para 

responder às necessidades assistenciais; e (iv) elevado volume de doentes cirúrgicos 

transferidos para outros hospitais, no âmbito do SIGIC, por incapacidade de resposta interna 

Gastos e Perdas
Realizado 

2018

Realizado 

2019

Var. 

2018/2019 

(%)

PAO

2019

% Execução 

PAO 2019

Custo Matérias Consumidas 21.276.160 21.380.288 0,5% 23.141.025 92,4%

Fornecimentos e Serviços Externos 19.474.756 20.946.015 7,6% 17.179.927 121,9%

Gastos com o pessoal 60.115.751 66.548.131 10,7% 64.056.319 103,9%

Gastos de depreciação e amortização 2.895.534 2.734.521 -5,6% 3.185.256 85,8%

Perdas por imparidade 0 153.710 - 43.232 355,5%

Provisões do período 66.580 211.750 218,0% 0 -

Outros gastos e perdas   1.104.257 705.310 -36,1% 811.538 86,9%

Gastos e perdas de financiamento    16.542 36.103 118,3% 25.324 142,6%

 Total 104.949.581 112.715.827 7,4% 108.442.622 103,9%
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dentro do Tempos Máximos de Resposta Garantidos definidos na Portaria n.º 207/2017, de 11 

de julho, revista pela Portaria n.º 254/2018, de 7 de setembro. 

Consumos. O montante global processado neste conjunto de rubricas totaliza € 21.380.288 no 

final do período, representando 92,4% do orçamentado.  

 

Destaca-se o comportamento da rubrica de produtos farmacêuticos (+3,8% ou +€ 501.687), 

nomeadamente dos medicamentos (+1,7% ou +€ 185.811) e reagentes (+13,8% ou +€ 

316.305). 

No que respeita aos medicamentos, a variação registada deve-se ao efeito conjugado dos 

seguintes fatores: (i) aumento dos encargos com os medicamentos Prembolizumab (+63 

unidades) e Osimertinib (+784 unidades), utilizados no tratamento das neoplasias do brônquio 

e pulmão, em resultado do maior número de doentes com essa patologia (+8 doentes), com 

um impacto no período de +€ 215.758; (ii) aumento dos encargos com o tratamento da artrite 

psoriática, espondilite anquilosante e psoríase em placas (passou de 20 para 50 doentes, em 

2018 e 2019, respetivamente), nomeadamente do medicamento Secucinumab (+480 

unidades), com um impacto no período de +€ 173.546; (iii) aumento dos encargos com o 

tratamento de doentes com Hepatite C (+12 doentes), com um impacto no período de +€ 

22.912; (iv) aumento dos encargos com tratamento de doentes com fibrose pulmonar 

idiopática (medicamento Alfa 1 Antitripsina), com um impacto no período de +€ 50.910; (v) 

aumento dos encargos com o tratamento cirúrgico da patologia degenerescência macular 

relacionada com a idade, nomeadamente dos medicamentos Ranibizumab (+476 unidades ou 

+€ 90.397) e Aflibercept (apesar da quebra das quantidades consumidas em 304 unidades, 

registou-se uma aumento dos encargos em € 94.529, resultado do menor volume de notas de 

crédito emitidas em 2019, comparativamente a 2018, em cerca de -€ 300.000); e (v) aumento 

dos encargos com o tratamento de doentes com carcinoma da próstata (+47 doentes face a 

2018), nomeadamente do medicamento Goserrelina (+253 unidades), com um impacto no 

período de +€ 48.206. 

Consumos
Realizado 

2018

Realizado 

2019

Var. 

2018/2019 

(%)

PAO

2019

% Execução 

PAO 2019

 Produtos Farmacêuticos 13.356.224 13.857.911 3,8% 15.103.546 91,8%

 Material Consumo Clínico 7.012.253 6.609.775 -5,7% 7.179.005 92,1%

 Restantes Consumos 907.683 912.602 0,5% 858.474 106,3%

 Total 21.276.160 21.380.288 0,5% 23.141.025 92,4%
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Relativamente aos reagentes, a variação registada deve-se ao aumento do número de análises 

realizadas pelo Serviço de Patologia Clínica, em 13,2%. 

Não obstante, é de destacar o comportamento favorável registado na rubrica de material de 

consumo clínico (-5,7% ou -€ 402.478), que se deve, em grande medida, à quebra registada na 

atividade cirúrgica convencional e urgente (-7,1% ou -377 cirurgias), que, pelo maior impacto 

em termos de consumo deste tipo de material comparativamente à atividade cirúrgica 

ambulatória, se sobrepõe ao crescimento que se verifica nessa linha de produção (+9,7% ou 

+872 cirurgias). 

Fornecimentos e Serviços Externos. Globalmente, esta rubrica apresenta em termos de 

execução orçamental uma taxa de 121,9%, o que reflete execução acima do valor 

orçamentado, e uma variação homóloga desfavorável (+7,6% ou +€ 1.471.259). 

 

i. Subcontratos – esta rubrica regista um valor de € 7.116.807, ou seja, 144,8% do valor 

orçamentado, e a variação homóloga traduz um aumento de encargos de +29,4% (+€ 

1.615.710). 

O comportamento desfavorável que se verifica está, em grande medida, relacionado com o 

aumento registado na rubrica de internamentos (+49,2% ou +€ 1.521.260), nomeadamente 

SIGIC (+63,2% ou +€ 1.747.898) – que respeita aos encargos com a transferência de doentes 

para outros hospitais, no âmbito do SIGIC, por via de +798 doentes transferidos e com vale 

cativado, comparativamente ao ano anterior. De referir que o decréscimo verificado na rubrica 

psiquiatria (-69,7% ou -€ 226.638), que respeita aos encargos estimados com doentes 

referenciados pelo CHL para as Irmãs Hospitaleiras, no âmbito do Programa de Tratamento a 

Doentes Mentais Crónicos Institucionalizados, que a dezembro de 2018, inclui € 168.470 

relativos a valores faturados de 2016, pelo que expurgado este efeito, a variação efetiva desta 

rubrica seria -17,9% ou -€ 58.168. 

Fornecimentos e Serviços Externos
Realizado 

2018

Realizado 

2019

Var. 

2018/2019 

(%)

PAO

2019

% Execução 

PAO 2019

Subcontratos e concessções de serviços 5.501.096 7.116.807 29,4% 4.913.999 144,8%

Serviços especializados 10.312.287 9.723.397 -5,7% 8.543.524 113,8%

Materiais de consumo 11.152 1.119 -90,0% 7.430 15,1%

Energia e fluidos     1.490.777 1.575.887 5,7% 1.517.151 103,9%

Deslocações, estadas e transportes 1.662.912 1.790.694 7,7% 1.474.347 121,5%

Serviços diversos 496.533 738.111 48,7% 723.476 102,0%

 Total 19.474.756 20.946.015 7,6% 17.179.927 121,9%
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É ainda de referir o aumento de encargos registado nas seguintes rubricas: 

• Anatomia Patológica (+69,1% ou +€ 21.733), em consequência da realização de 72 “Biópsias 

dirigidas por TAC” (até meados de 2019 este exame era realizado internamente pela IMI) e 

15 “Biópsias transtorácicas”, com um impacto no período de € 29.040; 

• Imagiologia (+27,7% ou +€ 151.437), que respeita maioritariamente a ressonâncias 

magnéticas, estando o comportamento registado associado ao efetivo aumento de 

requisições desse exame (+22,8% ou +1.050 exames); 

• Gastrenterologia (+279,2% ou +€ 29.661), consequência da requisição de 94 de exames 

“Manometria esofágica/gástrica estacionária” (no ano anterior não foi requisitado qualquer 

exame), mais 47 exames “Manometria de alta resolução”, mais 45 exames de “Manometria 

anorectal” e mais 33 exames de “Phmetria esofágica com sonda de um canal”, com um 

impacto no período de +€ 23.097; 

• Outros Meios de Diagnóstico (+42,9% ou + 22.842), que se deve, em grande medida, à 

requisição de 26 exames “Registo poligráfico de sono noturno” (no ano anterior não foi 

requisitado qualquer exame ao exterior), mais 10 exames “Drenagem de coleção ou 

abcesso guiada por técnica de imagem” e mais 95 exames “Oxigenoterapia hiperbárica”, 

com um impacto global no período de +€ 17.211. 

Não obstante, registou-se um comportamento favorável na rubrica de “Unidades Terapêuticas 

de Sangue” (-14,2% ou -€ 100.921), que está em linha com a redução do número de unidades 

transfundidas face ao ano anterior (-1.018 unidades ou -15,2%). 

ii. Serviços Especializados – regista uma variação homóloga de -5,7% (-€ 588.890), em grande 

medida resultado do comportamento favorável da rubrica “Trabalhos Especializados” (-11,6% 

ou -€ 1.017.514), nomeadamente: 

• Serviços Técnicos de Recursos Humanos (-22,4% ou -€ 934.841), para o que contribuiu 

predominantemente a cessação do contrato com a CB Sociedade Médica, Lda. no final do 

ano de 2018, com um impacto no período estimado em -€ 917.716, não obstante os 

encargos que se registaram com a atividade de 2 médicos de cardiologia, em regime de 

prestação de serviços (€ 51.792), entre 01.01.2019 e 31.08.2019. Adicionalmente, é de 

referir o reforço do número de horas contratadas para apoio às urgências, na área da 

Medicina Interna, com o consequente aumento dos encargos associados. 
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Apesar de menos significativo, importa também referir o aumento registado nas seguintes 

rubricas: 

• Vigilância e Segurança (+5,6% ou +€ 38.546), em resultado da alteração do valor contratual 

com o fornecedor VIGIEXPERT, cuja mensalidade passou de € 51.078 para € 58.556, em 

março 2018, e para € 60.908, em março de 2019; 

• Honorários (+32,1% ou +€ 90.555), em grande medida resultado do aumento do recurso a 

prestadores de serviços médicos nas áreas da ginecologia/obstetrícia (+€ 28.796), oncologia 

médica (+€ 19.515), anestesiologia (+€ 22.854), medicina intensiva (+€ 24.923) e Cirurgia 

(+€ 6.930), não obstante a redução registada na área da pediatria (-€ 6.095) e gabinete 

jurídico (-€ 14.576), por via da cessação de 3 contratos; 

• Conservação e Reparação (+50,2% ou +€ 288.131), consequência do maior volume de 

encargos com assistências técnicas comparativamente ao ano anterior, nomeadamente, 

reparação de equipamentos nas técnicas de gastrenterologia (+€ 34.640) e técnicas de 

urologia (+€ 20.000), reparação de elevadores (+€ 60.284), reparação da rede de 

abastecimento de água (+€ 58.978) e reparações nos serviços de urgência geral e 

imagiologia em Leiria (+€ 51.603). 

iii. Energia e Fluidos – o crescimento registado (+5,7% ou +€ 85.111) é uma consequência do 

comportamento das seguintes rubricas: 

• Eletricidade (+3,3% ou +€ 33.452), em resultado do aumento das tarifas, não obstante a 

quebra que se verifica nos consumos (-3,5% ou -270.842 Kwh, comparativamente ao ano 

anterior); 

• Água (+14,5% ou +€ 46.899), em função do aumento efetivo do consumo relativamente ao 

ano anterior (+ 12.919 m3), que foi mais pronunciado no HSA (+ 8.843 m3). Destaca-se 

também o HABLO (+ 3.445 m3), no entanto, em parte, consequência de uma rotura não 

visível à superfície, que levou ao aumento do consumo nos últimos 2 meses de 2019. 

iv. Deslocações, Estadas e Transportes – o comportamento homólogo registado (+7,7% ou +€ 

127.782) está associado, essencialmente, ao crescimento dos encargos com transporte de 

doentes (+8,7% ou +€ 132.446). 

v. Serviços Diversos – a variação homóloga registada de +48,7% (+€ 241.578) corresponde 

essencialmente ao crescimento da rubrica de “Limpeza, Higiene e Conforto” (+268,1% ou +€ 

200.599), em resultado da extensão, desde dezembro de 2018, do contrato de prestação de 
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serviços de limpeza para as áreas comuns, com um impacto no período em análise de € 

227.259. Nota também para o comportamento desfavorável registado na rubrica de “Rendas 

e Alugueres” (+26,8% ou +€ 32.835), em resultado dos seguintes factos: (i) encargos com o 

aluguer do espaço cedido desde setembro de 2019, pelo Instituto Politécnico de Leiria (IPL), no 

Edifício Pedagógico do Campus 5, nos termos do Protocolo assinado a 2019.08.30, com uma 

renda mensal de € 3.075 e um impacto no período de € 12.300; e (ii) encargos associados ao 

aluguer de ventiladores à empresa Linde, que não foram sujeitos à correta contabilização de 

acréscimos (procedimento que será alterado em 2020) e, por isso, em 2018, estão registados 

€ 13.269, relativos a 6 meses desse ano, enquanto em 2019, estão registados € 30.767, 

relativos a 3 meses de 2017 e 6 meses de 2019, com um impacto no período de +€ 17.498. 

Gastos com o Pessoal. Este conjunto de gastos totalizou no exercício de 2019 o valor de € 

66.548.131, o que representa uma taxa de execução de 103,9% do orçamentado, e reflete uma 

variação homóloga de +10,7%. 

 

Este desempenho desfavorável em termos de evolução homóloga decorre do efeito conjugado 

dos seguintes factos: (i) valorizações remuneratórias previstas no artigo 16.º da LOE 2019, com 

pagamento dos acréscimos devidos em 50% entre janeiro e abril de 2019, 75% entre maio e 

novembro de 2019, e 100% a partir de dezembro de 2019, (+€ 2.260.735), quando em 2018 foi 

de 25% entre janeiro e agosto e 50% a partir de outubro – nota para o facto de, relativamente 

ao pessoal de enfermagem, apenas em dezembro de 2019 terem sido corrigidos 

retroativamente os vencimentos (anos 2018 e 2019) –; (ii) aumento do valor da retribuição 

mínima mensal garantida para € 635,07, estabelecido no Decreto-Lei n.º 29/2019, de 20 de 

fevereiro (+€ 479.615); (iii) reposição dos suplementos do trabalho normal prestado em 

período noturno, fins-de-semana e feriados, nos termos estabelecidos no n.º 3 do artigo 41.º 

Gastos com o Pessoal
Realizado 

2018

Realizado 

2019

Var. 

2018/2019 

(%)

PAO

2019

% Execução 

PAO 2019

Remunerações dos orgãos sociais 419.495 374.223 -10,8% 383.837 97,5%

Remunerações do pessoal   48.227.039 53.137.688 10,2% 51.430.359 103,3%

Remunerações certas e permanentes 40.579.658 43.621.018 7,5% 43.215.409 100,9%

Abonos variáveis ou eventuais 7.647.381 9.516.669 24,4% 8.214.950 115,8%

Benefícios pós-emprego 86.431 107.682 24,6% 88.155 122,2%

Indemnizações 7.736 7.932 2,5% 7.856 101,0%

Encargos sobre remunerações 10.997.369 12.447.782 13,2% 11.771.094 105,7%

Acidentes no trabalho e doenças prof. 115.624 117.954 2,0% 122.004 96,7%

Outros gastos com o pessoal 146.718 253.701 72,9% 135.729 186,9%

Outros encargos sociais 115.340 101.169 -12,3% 117.285 86,3%

 Total 60.115.751 66.548.131 10,7% 64.056.319 103,9%
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da LOE 2018 (+€ 1.215.669), com efeitos a 1 de janeiro de 2018; (iv) alteração do valor hora 

dos CIT que transitaram para as 35 horas semanais, com consequente impacto na remuneração 

do trabalho extraordinário e período noturno, fins-de-semana e feriados (+€ 57.180); (v) 

contratação de pessoal para responder às necessidades assistenciais do CHL (+€ 1.046.304); e 

(vi) aumento dos encargos com o pessoal, associados ao crescimento da atividade cirúrgica 

realizada em produção adicional (+€ 392.488).  

Gastos de Depreciação e de Amortização. Ao atingirem no exercício o montante de € 

2.734.521, traduzem uma taxa de execução de 85,8% do orçamentado e uma variação 

homóloga de -5,6%, o que reflete essencialmente os efeitos da quebra verificada no 

investimento realizado ao longo dos últimos exercícios. 

Perdas por Imparidade. Esta rubrica regista um valor de € 153.710, que respeita a perdas por 

imparidade de clientes, calculadas de acordo com o critério fiscal definido no artigo 28.º-B do 

CIRC.  

Provisões do Período. No final de dezembro de 2019 as provisões totalizavam € 211.750, o que 

representa um crescimento de 218,0% em relação ao período homólogo do ano anterior. Este 

valor respeita a provisões para riscos e encargos relativos a processos em tribunal em que o 

CHL é réu, arguido ou demandado, e dos quais podem vir a resultar custos. 

Outros Gastos e Perdas. Esta rubrica apresenta em termos de execução orçamental uma taxa 

de 86,9%, ou seja, abaixo do valor previsto, e uma variação homóloga de -36,1% (-€ 398.948). 

Este desempenho favorável decorre do facto de em 2019 terem sido regularizados menos 

acréscimos de rendimentos relativos a exercícios anteriores, comparativamente a 2018 (-€ 

384.974), nomeadamente relativos a medicamentos extra CP (-€ 280.979). 
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SITUAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL 

Analisando o balanço à data de 31.12.2019, verifica-se:  

 

1. ATIVO 

O ativo apresenta uma redução de 3,8% (-€ 3.068.083) em relação ao período anterior. 

O ativo não corrente regista, em 31.12.2019, uma quebra de 7,8% (-€ 1.514.803), devido ao 

reduzido investimento realizado, no montante de € 1.136.759, o que representa uma redução 

de 48,2% (-€ 1.057.089) face ao ano anterior e, consequentemente, as depreciações e 

amortizações do período totalizam um montante superior ao investimento do ano (€ 

2.734.520). 

O ativo corrente apresenta um decréscimo de 2,6% (-€ 1.553.280), consequência da redução 

das disponibilidades de caixa e bancos, à data de 31.12.2019, face ao ano anterior. 

2. PATRIMÓNIO LÍQUIDO E PASSIVO 

O património líquido apresenta uma variação negativa expressiva de -28,6% em comparação 

ao ano anterior, como consequência do resultado líquido negativo do período (-€ 10.822.272). 

O passivo não corrente respeita, na sua totalidade, a provisões constituídas no âmbito de 

processos judiciais em curso, tendo registado uma redução de 9,8% (-€ 284.627), 

comparativamente ao ano anterior. 

O passivo corrente apresenta, em comparação com o ano anterior, um aumento de 19,5% (+€ 

7.846.942), resultante do aumento da dívida a fornecedores, o que conduziu ao agravamento 

Balanço 31.12.2018 31.12.2019
Variação 

2018/2019

 Ativo

Ativo não corrente 19.504.383 17.989.580 -7,8%

Ativo corrente 60.724.128 59.170.848 -2,6%

 Total 80.228.511 77.160.428 -3,8%

 Património Líquido e Passivo

Património Líquido 37.150.923 26.520.525 -28,6%

Passivo não corrente 2.904.345 2.619.717 -9,8%

Passivo corrente 40.173.244 48.020.185 19,5%

 Total 80.228.511 77.160.428 -3,8%
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do prazo médio de pagamentos a fornecedores, que passou de 89 dias, em 31.12.2018, para 

105 dias, em 31.12.2019.  

3. EQUÍLIBIO FINANCEIRO 

O rácio da liquidez geral é superior a 1, o que significa que o ativo corrente é suficiente para 

financiar o passivo corrente e evidencia que, durante o ano 2019, se verificou uma situação de 

equilíbrio financeiro de curto prazo. 

 

Os rácios de autonomia financeira e solvabilidade, referentes ao equilíbrio financeiro de médio 

e longo prazo, apresentam uma degradação, resultante da diminuição do património líquido 

devido aos resultados negativos dos últimos anos.  

Analisando a autonomia financeira, constata-se que o património líquido, totalizando € 

26.520.525, representa uma cobertura de 34% do ativo total. 

O rácio de solvabilidade apresenta um valor de 52%, o que significa que o património líquido 

corresponde a cerca de metade do passivo total, podendo surgir dificuldades para solver os 

compromissos no médio e longo prazo. 

4. ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA 

A 31 de dezembro de 2019 o CHL apresenta uma dívida total de € 21.942.989, sendo que € 

8.303.231 respeita a dívida vencida e os restantes € 13.639.759 a dívida vincenda. 

 

Indicadores Financeiros 31.12.2018 31.12.2019

 Autonomia Financeira (%) 46,3 34,4

 Solvabilidade (%) 86,2 52,4

 Liquidez Geral 1,51 1,23

 Liquidez Imediata 0,09 0,02

 Prazo médio de pagamentos (dias) * 89 105

 Prazo médio de recebimentos (dias) ** 157 155
 * PMP conforme RCM n.º 34/2008

 ** Inclui ACSS (execução do contrato-programa)

Absoluta %

Dívida Vencida 5.960.280 8.303.231 2.342.951 39,3%

Dívida Vincenda 11.411.954 13.639.759 2.227.805 19,5%

Dívida Total 17.372.234 21.942.989 4.570.755 26,3%

Dívida
Ac. Dezembro

2018

Ac. Dezembro

2019

Var. Dez. 2018/2019
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A dívida total aumentou 26,3% (+€ 4.570.755) face ao período homólogo do ano anterior, por 

via do crescimento da dívida vencida em 39,3% (+€ 2.342.951) e da dívida vincenda em 19,5% 

(+€2.227.805). 

O crescimento da dívida deve-se, essencialmente, ao facto das verbas recebidas em 2019, no 

âmbito de entradas de capital para cobertura de prejuízos, serem substancialmente inferiores 

às verificadas nos dois anos anteriores. 

Verificou-se um aumento de capital de € 6.290.000, subscrito no final do ano 2017 e realizado 

no início do ano 2018. 

Em 2018 foram disponibilizadas entradas de capital para cobertura de prejuízos no valor de € 

3.024.992, enquanto, em 2019, essa verba ascendeu apenas a € 315.018. 

Analisando a dívida por tipo de fornecedor, é de referir que os fornecedores externos são os 

que têm o maior peso no valor total da dívida, sendo, por isso, os mais penalizados com o 

agravamento dos prazos médios de pagamento. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Absoluta %

Entidades do Estado 3.606.666 4.614.075 1.007.409 27,9%

Fornecedores Externos 13.765.567 17.328.915 3.563.348 25,9%

TOTAL 17.372.233 21.942.989 4.570.756 26,3%

Dívida
Ac. Dezembro

2018

Ac. Dezembro

2019

Var. Dez. 2018/2019
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RECURSOS HUMANOS 

Evolução de efetivos. Durante o exercício de 2019 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 2019 o CHL regista um crescimento de 63 

efetivos (+3,0%) em relação ao ano anterior.  

Como aspeto crítico da gestão de recursos humanos, importa referir a 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, em 

observância com as determinações legais vigentes, das quais se destaca a manutenção, com 

incidência crescentemente restritiva no processo de contratação, das exigências estabelecidas 

pelo Despacho n.º 3027/2018, de 19 de março, que revoga o Despacho n.º 5346/2017, de 6 de 

junho, e que derroga, na parte aplicável, o Despacho n.º 12083/2011, de 15 de setembro. 

Ademais, o provimento de postos de trabalho previstos e não ocupados do mapa de pessoal 

do CHL, encontra-se limitado pelo Art.º 157.º Decreto-Lei n.º 84/2019, que aprova a Execução 

Orçamental (DLEO 2019), e faz depender a contratação de pessoal da aprovação do PAO, o que 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

 Orgãos de direção 4 3 1 1 0 0 5 4

 Dirigentes 1 2 2 0 0 0 3 2

 Médicos 205 200 170 174 16 17 391 391

 Técnicos superiores de saúde 7 7 17 17 0 0 24 24

 Técnicos superiores de serviços sociais 8 8 3 5 0 0 11 13

 Outros técnicos superiores 2 2 19 20 3 3 24 25

 Pessoal de enfermagem 473 468 345 382 0 0 818 850

 Técnicos de diagnóstico e terapêutica 69 69 58 66 0 0 127 135

 Pessoal assistente técnico 86 84 79 87 0 0 165 171

 Pessoal assistente operacional 215 209 297 319 0 0 512 528

 Pessoal informático 2 2 7 7 0 0 9 9

 Outro pessoal    0 0 0 0 2 2 2 2

 Total 1.072 1.054 998 1.078 21 22 2.091 2.154

Categoria Profissional
Função Pública Contrato Trabalho

Prestadores de 

Serviços
Total
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tem gerado dificuldades adicionais no propósito de ajustar a afetação de efetivos às 

necessidades operacionais dos serviços. 

Não obstante, destaca-se a possibilidade dos trabalhadores de todas as carreiras – com a 

exceção de médicos – poderem autonomamente ser substituídos, em função da autonomia 

concedida nesse âmbito pelo Art.º 64.º do DLEO 2019 ao órgão máximo de gestão dos 

hospitais, instrumento legal que agilizou substancialmente a necessária dotação de 

profissionais, em função das necessidades laborais verificadas no decurso de 2019.  

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.  

Neste âmbito, o plano de formação foi estruturado tendo em consideração: 

• As linhas de orientação do projeto estratégico 2018-2022 definidas pelo Conselho de 

Administração; 

• As prioridades formativas 2019/2020 aprovadas por Despacho da Senhora Ministra da 

Saúde datado de 14 de junho de 2019, no âmbito do Programa Operacional Inclusão Social 

e Emprego (PO ISE); 

• As orientações decorrentes do processo de acreditação pela Joint Commission International 

(JCI); 

• As obrigações decorrentes dos diplomas legais aplicáveis ao CHL; 

• A identificação de necessidades de formação decorrente da auscultação dos responsáveis 

dos serviços; 

• Análise de relatórios diversos, nomeadamente: 

 Avaliação final das formações realizadas no ano anterior;  

 Relatórios de inspeções e auditorias; 

 Relatório da avaliação da satisfação dos profissionais; 

 Relatório de exposições apresentadas pelos cidadãos. 

Face ao atrás exposto, foram identificados os seguintes problemas indutores de formação:  

• Necessidade de formação/atualização para abordagem do doente crítico, em situação de 

paragem/peri-paragem cardio-respiratória; 

• Carência de recursos humanos da área pediátrica com formação especializada, na área dos 

cuidados paliativos, de forma a constituir e implementar uma Equipa Intra-Hospitalar de 
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Suporte em Cuidados Paliativos – Pediátricos (EIHSCP-P), de forma a cumprir com o Plano 

Estratégico para o Desenvolvimento dos Cuidados Paliativos para o Biénio de 2019-2020; 

• Necessidade de dotar os profissionais de competências para identificar precocemente focos 

de instabilidade/cuidar e acompanhar adequadamente o doente crítico em contexto de 

urgência; 

• Dificuldade na comunicação de más notícias é uma realidade diária nos serviços onde se 

cuidam doentes em situação crítica; 

• Complexidade atual do tratamento de feridas crónicas, bem como os procedimentos e as 

orientações para a uniformização dos critérios de decisão, face à tipologia das mesmas; 

• Carência de formação/atualização na área de ventilação não invasiva, de modo a prestar 

cuidados seguros aos doentes vítimas de insuficiência respiratória grave; 

• Necessidade de atualizar competências na abordagem ou tratamento que melhore a 

qualidade de vida dos pacientes em fim de vida e seus familiares; 

• Dificuldades manifestadas pelas chefias na gestão diária de conflitos entre utentes e 

profissionais de saúde; 

• Dificuldade em promover de forma eficiente a elaboração de relatórios e documentos de 

gestão e estatística; 

• Dificuldades em promover a coesão na equipa de trabalho; 

• Necessidade em aperfeiçoar e atualizar ou reciclar conhecimentos, capacidades práticas, 

atitudes e comportamento dos profissionais; 

• Desenvolvimento de competências que garantem os requisitos fundamentais para o 

alcance de um ótimo desempenho profissional e assim reduzir o n.º de reclamações;  

• Falhas no que concerne à comunicação efetiva; 

• Desconhecimento dos direitos e deveres dos migrantes. 

As áreas formativas mandatárias, os cursos e as ações que integram este plano, refletem as 

prioridades do CHL, bem como o seu alinhamento com as reformas no sector da saúde. Assim, 

os objetivos estratégicos deste plano foram:  

• Melhorar a prestação de cuidados de saúde prestados;  

• Aumentar a cultura de segurança;  

• Prevenir e controlar as infeções e as resistências aos antimicrobianos;  

• Aumentar a segurança da comunicação;  

• Aumentar a segurança na utilização da medicação; 
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• Promover uma visão e atitude articulada entre os serviços do CHL e os Cuidados de Saúde 

Primários; 

• Melhorar a organização dos serviços.  

O quadro seguinte sintetiza o movimento associado à formação:  

 

 

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 

Designação Ação de Formação
N.º 

acções

Carga 

Horária

N.º 

Formandos

Entidade 

Financiadora

Abordagem e Manutenção da Via Aérea 1 6 36

BI SClinico Hospitalar - Perfil Enfermagem 1 4 13

Curso de Coordenação Hospitalar Doacao-2019 1 14 27

Curso de Gestão da Segurança da Informação 1 14 1

Curso de Triagem por Prioridades de Manchester 1 7 21

Curso Segurança e Saúde no Trabalho - E-Learning 1 4 42

Ética, Deontologia e Comunicação Médica 1 5 36

European Trauma Course 1 20 1

Formação de Formadores SBV-DAE 1 8 18

Gases Medicinais 2 2 17

Higiene das Mãos na Prevenção de Infecções 1 3 1

Instalação, Storage and Compute- Windows Server 2016 1 30 1

Metodologias e Estratégias Desenvolvimento Formação 1 14 1

Operacionalização e Desenho da Formação 1 10 5

Plano Nacional de Vacinação 1 7 18

Prevenção Controlo Infecção associada aos cuidados saúde 1 7 35

Prevenção de Exposição a Radiação Ionizante 1 4 36

Prevenção Infecções de Resistência aos Antibióticos 1 3 2

Princípios Gerais de Abordagem do Doente Urgente 1 16 38

Regulação Geral de Protecção de Dados 2 4 162

Saúde Publica 1 8 36

SBV DAE 1 8 8

SClinico Hospitalar - Perfil Psicologia 1 4 2

SClinico Hospitalar - Perfil Serviço Social 1 4 2

Suporte Básico de Vida 15 4 169

Suporte Básico de Vida Pediátrico 2 4 46

Utilização Racional Componentes Derivados do Sangue 1 4 29

Utilização Racional Meios Complementares Diagnostico 1 4 35

Workshop - Estratégias Comunicação Doente e Família 1 4 19

Workshop Help2care 1 5 8

Elaboração Gestão Project Melhoria Qualidade Saude-2º 1 21 19

Metodologias Lean 10 14 93

Portugal2020: 

POISE-03-4538-

FSE-000409 

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

reuniões de carácter técnico-científico. 

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, a avaliação do pessoal com o referido estatuto, que teve lugar no faseamento previsto 

no Art.º 18.º da Lei do Orçamento de Estado de 2018 e, ainda, por força do Art.º 16.º da Lei do 

Orçamento de Estado de 2019. 

Haverá a considerar, em específico no descongelamento das progressões dos trabalhadores da 

carreira especial de enfermagem, a alteração dos critérios de atribuição de pontos a estes 

profissionais por força do explicitado na Circular Informativa da Administração Central do 

Sistema de Saúde n.º 121, de 2019.10.25 que, já com o processo de descongelamento em 

curso, esclareceu os termos da aplicação do descongelamento da carreira especial de 

enfermagem, motivando o alargamento do n.º de pontos atribuídos aos trabalhadores, com 

efeitos retroagidos a 1 de janeiro de 2018.  

A regularização dos efeitos remuneratórios da recontagem dos pontos de enfermagem nos 

termos da citada circular e do Art.º 18.º e 16.ª das Leis dos Orçamentos de Estado para 2018 e 

2019 (respetivamente), conjugada com a aplicação, reportada a junho de 2019, das novas 

tabelas salariais nos termos do Decreto-Lei n.º 71/2019, tiveram lugar em dezembro de 2019, 

resultando no pagamento retroativo de quase meio milhão de euros nesse âmbito. 
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INVESTIMENTO 

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 em exercícios anteriores, visando os seguintes objetivos principais, apesar dos 

constrangimentos económico-financeiros que prejudicaram a consecução, na totalidade, dos 

mesmos: promover, com âmbito plurianual, um plano de investimentos de substituição, 

especialmente de equipamentos médico-cirúrgicos e de imagiologia, 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. 

 

O investimento realizado durante 2019 totalizou € 1.136.759, tendo sido afetado 

principalmente aos seguintes grupos de ativos:  

 Aquisição de equipamento (básico, administrativo e de informática), no montante de € 

670.279, representando cerca de 59% do investimento total realizado, de que se 

destacam, pelo valor ou diferenciação técnica que envolvem, os seguintes: 

o 2 Equipas de Observação de Oftalmologia (€ 93.480); 

o Storage para o Serviço de Sistemas de Informação (€ 84.714); 

o Migração/expansão do sistema de Controlo de Acessos (€ 74.644); 

Investimento Realizado
Ano

2018

Ano

2019

PAO

2019

% Execução 

PAO 2019

Edifícios e Outras Construções 325.604 293.805 1.655.361 17,7%

Equipamento Básico 1.462.149 424.133 1.192.405 35,6%

Equipamento Administrativo e Informático 131.583 246.145 90.000 273,5%

Activos Intangíveis                                          181.523 25.968 30.000 86,6%

Investimentos em curso                                  91.856 145.804 521.711 27,9%

Outros 1.131 904 56.000 1,6%

Total 2.193.848 1.136.759 3.545.477 32,1%
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o 3 Candeeiros Cirúrgicos para a Cirurgia de Ambulatório (€ 36.895); 

o Substituição da Central Telefónica do HSA (€ 36.064); 

o Fornecimento e instalação de cadeia de tratamento de ar no CHL (€ 35.424); 

o Ecógrafo para a Consulta da Dor (€ 30.749); 

o 22 Monitores de Sinais Vitais (€ 29.311); 

o Equipamento de Potenciais Evocados Auditivos para o Serviço de 

Otorrinolaringologia (€ 22.561); 

o Mobiliário hospitalar para apetrechar a sala 3 da Cirurgia de Ambulatório e a 

sala 5 do Bloco Operatório Central (€ 20.122). 

 Edifícios e outras construções, no montante de € 348.211 (incluindo o valor dos ativos 

fixos tangíveis em curso), representando cerca de 31% do investimento total e 

envolvendo, designadamente: 

o Substituição do Chiller Elétrico do HSA (€ 88.248); 

o Conclusão da Empreitada de Certificação Energética da UIDEPP (€ 58.698); 

o Empreitada de reparação do pavimento da consulta externa do HSA (€ 32.975); 

o Início da Empreitada de Recuperação do Serviço de Imagiologia do HDP (€ 

29.188); 

o Início da Empreitada de Implementação da Unidade de Internamento de 

Cuidados Paliativos no HABLO (€ 25.219).  
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PROJETOS 

O ano 2019 ficou caracterizado por ser mais um ano de forte constrangimento operacional, em 

função da limitação de recursos alocados ao SNS, com exigências de maior eficiência que 

permitissem compensar os aumentos, que já se previam, de gastos com o pessoal, em 

particular.  

Não obstante, e sendo certo que 2019 foi o ano em que o CHL registou o valor mais baixo de 

investimento desde 2006, foi possível desenvolver um conjunto de ações e intervenções 

conducentes à concretização da estratégia de crescimento e diferenciação do CHL.   

Com enfoque na melhoria contínua e na prestação de cuidados de saúde de qualidade e 

adequados às necessidades da população que o CHL serve, destacam-se alguns dos projetos e 

iniciativas mais relevantes desenvolvidas no ano de 2019: 

 O CHL organizou uma série de iniciativas para a comunidade, pela prevenção e luta contra 

o cancro, incluindo o espetáculo “REAGIR 2019 – As artes de Leiria na luta ao cancro”, 

conferência e caminhadas  

  CHL assegura reacreditação, no âmbito do sistema de melhoria da qualidade, de forma a 

prestar os melhores cuidados aos seus utentes aprovados pelos rigorosos auditores 

internacionais da Joint Commission International (JCI) 

 O Gabinete de Comunicação do CHL dinamizou, no HSA, a sexta edição da campanha de 

dádivas de sangue, em parceria com Instituto Português do Sangue e Transplantação, 

dirigida aos seus colaboradores  

 CHL duplamente distinguido no âmbito da terceira edição “Portugal eHealth Summit” com 

os prémios “Entidade com mais utilizadores na plataforma de e-learning” da Academia 

SPMS, e “Iniciativa inovadora de telessaúde” com o projeto de Telerreabitacão, 

desenvolvido pelo Serviço de Medicina Física e ReabilitaçãoCHL cria Unidade de Cuidados 

de Agudos Polivalente 

 Enfermeiros perioperatórios desenvolvem várias ações formativas e informativas, dirigidas 

aos cidadãos, com o objetivo de aumentar a literacia na área dos cuidados cirúrgicos. Leiria, 

Batalha, Porto de Mós, Marinha Grande, Ourém e Alcobaça foram os locais das iniciativas 

de sensibilização 

 CHL aposta na Psiquiatria Comunitária e cria Unidade de Saúde Mental Comunitária 

 CHL cria Unidade Funcional de Pedopsiquiatria 
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 Serviço de Dermatologia do CHL faz rastreios ao cancro da pele 

 CHL cria Grupo Anti-Estigma da Doença Mental 

 CHL avança com Programa Atlantis e recebe os primeiros estudantes estrangeiros de 

medicina e de saúde para observação de práticas clínicas 

 Profissionais do Programa de Reabilitação Respiratória do CHL promovem a iniciativa 

“CaminhAR com DPOC” – uma caminhada na cidade para os utentes do programa 

 O CHL recebeu mais de duas dezenas de crianças no Dia da Família, 15 de maio, numa 

iniciativa da Comissão de Humanização que pretende dar oportunidade aos filhos 

(sobrinhos, enteados, ou netos) dos colaboradores de conhecer o local de trabalho dos seus 

pais  

 CHL cria Equipa Intra-Hospitalar de Cuidados Paliativos Pediátricos 

 CHL aumenta eficiência energética na UIDEPP 

  CHL “abraça” projeto da Associação Nuvem Vitória – voluntários que contam e animam 

histórias aos pequenos utentes internados no Serviço de Pediatria 

 Segunda edição do “Prémio de Investigação CHL – José Ribeiro Vieira”, que distingue 

trabalhos de investigação realizados na instituição, e visa estimular a atividade científica do 

CHL (premiado trabalho na área do enfarte do miocárdio) 

 A DGS reconhece Centro de Tratamento de Diabetes com Dispositivos de Perfusão 

Subcutânea Contínua de Insulina (PSCI) do CHL 

 CHL dinamizou várias iniciativas para comemorar os 40 anos do SNS: exposição fotográfica 

e desenhos criados pelos utentes do Serviço de Pediatria; tertúlia com profissionais do CHL; 

concerto e performance na UIDEPP, interpretado pela SAMP 

 O Serviço de Psiquiatria e Saúde Mental iniciou, no mês de setembro, a atividade de 

Consulta Externa nas antigas instalações da Escola de Enfermagem do IPL 

 Reorganização do Internamento do 3º Piso Torre Nascente e criação de uma Unidade de 

Recobro de apoio à atividade cirúrgica realizada em regime de ambulatório   

 Reorganização do funcionamento da Cirurgia de Ambulatório e do Bloco Operatório Central 

CHL adota sistema inovador de verificação de medicamentos, que permite detetar 

medicamentos falsificados 

 CHL implementa projeto piloto em parceria com os Agrupamentos de Centros de Saúde que 

consiste num sistema de orientação dos utentes não urgentes da Urgência Geral do Hospital 

de Santo André para os cuidados de saúde primários 
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 O Serviço de Otorrinolaringologia do CHL aposta na evolução tecnológica com o 

investimento num equipamento de estroboscopia com videolaringoscopia, que permite 

diagnósticos mais precisos e a reabilitação da fala 

 CHL assina Compromisso para a Humanização Hospitalar 

 CHL e Estabelecimento Prisional de Leiria assinam protoloco para facilitação dos cuidados 

de saúde aos reclusos 

 CHL cria Serviço de Nefrologia 

 A Equipa Intra-Hospitalar de Suporte em Cuidados Paliativos do Centro Hospitalar de Leiria, 

e a equipa que assegurará os Cuidados Paliativos Pediátricos, uniram-se para assinalar, 

durante todo o mês de outubro, o Dia Mundial dos Cuidados Paliativos e dos Cuidados 

Paliativos Pediátricos 

 Candidaturas ao Sistema de Apoio à Transformação Digital da Administração Pública 

(SAMA2020): 

o CHL.20 - Plataforma Integrada de colaboração entre profissionais e utentes 

o CHL+Seguro - Segurança, resiliência e privacidade de dados 

 CHL reforça a articulação com o CHUC, com a Celebração de Protocolos nos Âmbitos da 

Nefrologia, Patologia Hepática e Patologia Complexa da Via Biliar Principal 

 CHL e Município de Alcobaça firmam protocolo para abertura da Unidade de Cuidados 

Paliativos e tem início a construção da mesma 

 A Unidade Coordenadora e Funcional da Diabetes do CHL dinamizou um conjunto de 

iniciativas gratuitas, dirigidas à comunidade, na comemoração do Dia Mundial da Diabetes  

 CHL cria Serviço de Reumatologia 

 Lançamento da segunda edição do projeto Orçamento Partilhado para pôr em prática as 

ideias dos colaboradores que contribuam para a comunidade hospitalar, através do 

Gabinete de Comunicação  

 CHL e Grupo Lusiaves formalizam protocolo para ampliação do Serviço de Pneumologia 

 Os utentes internados no CHL durante o natal puderam ter companhia dos familiares para 

jantar nessa época festiva (iniciativa da Comissão de Humanização) 

 O Pai Natal visitou os doentes internados no HSA e no HDP, no dia 25 de dezembro, com 

presentes e alegria, iniciativa da Associação Les Amis du Plateau 
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INFORMAÇÃO NÃO FINANCEIRA 

A demonstração não financeira prevista no artigo 66º-B do Código das Sociedades Comerciais 

encontra-se incorporada no Relatório do Governo Societário que será publicado no sítio da 

Internet do CHL, em simultâneo com o Relatório e Contas. 

 

ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DO RELATO 

No dia 2020.01.30 foi declarada, pela Organização Mundial de Saúde, emergência de saúde 

pública de âmbito internacional e, no dia 2020.03.11, o vírus SARS-CoV-2 foi classificado como 

pandemia. 

A situação excecional resultante da pandemia e a necessidade de assegurar o tratamento da 

doença COVID-19 no Serviço Nacional de Saúde (SNS), implicou, por parte das entidades 

prestadoras de cuidados de saúde do SNS, a aquisição de equipamentos, bens e serviços 

necessários à avaliação de casos suspeitos e ao tratamento de sintomas e complicações 

associadas ao COVID-19, bem como, de equipamentos de proteção individual necessários para 

o combate à COVID-19, contração de recursos humanos e, ainda, a tomada de outras medidas 

consideradas urgentes e imprescindíveis, designadamente em matéria de gestão de recursos 

humanos, restruturação de serviços e realocação de recursos. 

Em termos financeiros, à data de de 2020.05.31, o impacto ascende a € 2.095.835,61, conforme 

quadro detalhado: 

 

Rubricas Mar-Mai 2020

Produtos Farmacêuticos 324.995,75 €       

   Medicamentos 88.108,77 €          

   Reagentes Prod. Diagnost. Rápido 236.886,98 €       

Material de Consumo Clínico 813.054,07 €       

   Artigos Cirurgicos 3.659,82 €            

   De tratamento 136.089,53 €       

   De laboratório 9.075,47 €            

   Outro Material Consumo Clínico 664.229,25 €       

Material de consumo hoteleiro 11.898,79 €          

Material de Manutenção e Conservação 410,12 €               

Fornecimentos e Serviços Externos 54.921,02 €          

Gastos com o Pessoal 48.348,52 €          

Investimento 842.207,33 €       

Total 2.095.835,61
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O desempenho operacional do CHL, a maio de 2020, encontra-se prejudicado pela suspensão 

da atividade assistencial não urgente dos organismos pertencentes ao Serviço Nacional de 

Saúde, com efeitos a 2020.03.16, por Despacho da Ministra da Saúde, na sequência da já 

referida classificação da COVID-19 como pandemia, a 2020.03.11, bem como pela quebra da 

afluência ao Serviço de Urgência, resultante do receio que este facto gerou na população. 

Estima-se que se deixou de realizar a seguinte atividade em consequência da pandemia, tendo 

por base o que seria expectável realizar no período: 

• Consulta Externa: -11.715 consultas médicas 

• Internamento: -1.356 doentes saídos 

• Cirurgias: -2.050 cirurgias 

• Urgência: -19.051 episódios 

• Hospital de Dia: -1.721 sessões 

Embora na presente data não seja possível apurar todos os efeitos desta pandemia, é nossa 

convicção que estas circunstâncias excecionais não colocam em causa a continuidade das 

operações do Centro Hospitalar. 
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CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS 
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RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL 
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