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MENSAGEM DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

O ano de 2016 ficou marcado pela continuação do quadro restrito de operação decorrente 

das regras introduzidas 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. A revisão do 

modelo de financiamento e principalmente a baixa dos preços referência do Plano 

Estratégico, base essencial do financiamento do Centro Hospitalar, também contribuiu para 

acentuar a exigência da gestão que caracteriza a saúde. 

 

De particular importância é de referir que a partir do 2º semestre de 2016, a população do 

concelho de Ourém (cerca de 43.000 habitantes) passou, por decisão ministerial, a ser 

servida, como hospital de referência, pelo Hospital de Santo André e pelo Centro Hospitalar 

de Leiria no seu todo. Trata-se de uma decisão de forte impacto representando um aumento 

da área de influência de cerca de 12%, o que, naturalmente, veio e vai trazer, um desafio 

para o CHL. 

 

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. 

 

2. O aumento da acessibilidade, reduzindo-se a lista de espera cirúrgica e a lista de espera 

para a consulta externa, embora tivesse ficado aquém do previsto no Plano de 

Atividades, em função da forte limitação operacional assente na falta de médicos 

especialistas, situação ainda não ultrapassada.  

 

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

favorável na generalidade das linhas de produção, em função das alterações 

organizacionais e de funcionamento introduzidas pela criação do Centro Hospitalar. Em 

concreto todas as linhas de produção registam crescimento face ao ano de 2015 (salvo a 

Consulta Externa que desce 0,2%); Hospital de Dia (+8,2%); Internamento (+4,1%); 



4 
 

Urgências (+4,8%) e Cirurgias (+1,6%), aproximando-se a atividade, genericamente, das 

metas propostas. 

 

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

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

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

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

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

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

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

perspetiva de rede e de complementaridade. De destacar a constituição do novo Serviço 

de Pneumologia e o novo serviço de Hospital de Dia de Psiquiatria e Saúde Mental, 

diferenciando a qualidade e a oferta nas áreas clínicas em causa.  

 

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. Gestão equilibrada, do ponto de vista económico e financeiro, com EBITDA 

positivo, embora registando resultados líquidos negativos, condição para manter a 

capacidade 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 2016 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. Cumpre-nos, pois, em particular, no ano em que o Conselho de Administração termina o 

seu mandato, agradecer à comunidade hospitalar. Agradecemos, particularmente, ao 

Ministro da Saúde, ao Ministro 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 2016. 
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BREVE APRESENTAÇÃO 

 

CARATERIZAÇÃO E ENQUADRAMENTO DO CENTRO HOSPITALAR 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fusão e respetiva transferência. 

 

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. 

 

O CHL tem, desde então, uma área de influência que abrange uma população na ordem dos 

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

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

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

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

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

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

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

Ortopedia, Otorrinolaringologia, Patologia Clínica, Pediatria, Neonatologia, Pedopsiquiatria, 
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Pneumologia, Psiquiatria, Hemodinâmica e Pacing Cardíaco, Cuidados Intensivos Cardíacos e 

Urologia. 

 

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

atividade assistencial em internamento, dispondo para tanto de 563 camas de agudos (464 

em Leiria, 53 em Pombal e 46 em Alcobaça), a que acrescem 49 camas do Berçário, 50 camas 

da Unidade de Internamento de Doenças de Evolução Prolongada de Psiquiatria (UIDEPP) e 

48 camas de contingência, urgência, dispondo de cinco setores autónomos (urgência geral, 

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

nas unidades de Pombal e Alcobaça), consultas externas, servidas por 142 gabinetes de 

consultas médicas, de exames/técnicas e de enfermagem/tratamento (122 na unidade de 

Leiria, 11 na unidade de Pombal e 9 na unidade de Alcobaça), hospital de dia, dotado de 10 

camas e 22 cadeirões na unidade de Leiria, de 8 cadeirões na unidade de Pombal e de 1 

cama e 1 cadeirão na unidade de Alcobaça, e cirurgia de ambulatório, com 3 salas de 

operações na unidade de Leiria e 1 sala na unidade de Alcobaça. O Centro Hospitalar dispõe, 

ainda, de Bloco Operatório dotado de 10 salas de operações na unidade de Leiria e 1 sala na 

unidade de Alcobaça e dos seguintes Serviços Complementares de Diagnóstico e 

Terapêutica: Anatomia Patológica (setores de Histopatologia, Citologia e Tanatologia), 

Patologia Clínica (setores de Bioquímica, Hematologia, Imunologia e Bacteriologia), 

Imagiologia (setores de Radiologia Convencional, TAC, Angiografia, Ecografia, Mamografia e 

Ressonância Magnética Nuclear), Medicina Física e de Reabilitação (Eletroterapia e 

Termoterapia, Terapia Ocupacional, Terapia da Fala, Reabilitação Pediátrica, Cinesiterapia 

Respiratória, Mecanoterapia (ginásio) e Hidrocinesibalneoterapia), Imuno-Hemoterapia e 

setor de Exames Especiais abrangendo técnicas específicas de diversas especialidades 

médicas. 

 

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

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

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

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

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

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

mesma forma apoia e colabora, muitas vezes mediante a celebração de protocolos 
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específicos, com as restantes unidades privadas ou de natureza social integradas no Sistema 

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

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

com responsabilidades de ensino, formação ou investigação. 

 

 



 

 

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 98,1%

Respeita ao grau de cumprimento dos objetivos de 

produção estabelecidos no Contrato Programa

Ver Ponto 1 infra

Índice de Desempenho Global X 93,7% Ver Ponto 1 infra

Objetivos Económico-Financeiros X 127,7%

Respeita à taxa de execução do EBITDA, tendo por base a 

meta estabelecida no Plano Estratégico

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 + 11 dias Ver Ponto 4 infra

Divulgação dos Atrasos nos Pagamentos 

("Arrears")
X 1.096.612,29 € Ver Ponto 4 infra

Recomendações do acionista na última aprovação de contas

Recomendação 1 X
Não aplicável. As contas relativas ao ano 2015 ainda não 

foram objeto de aprovação

Remunerações

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

Órgãos sociais - reduções e reversões 

remuneratórias vigentes em 2016
X 24.117,43 € Ver Ponto 6 infra

Auditor Externo - redução e reversões 

remuneratória vigentes em 2016
X Não aplicável. Não existe Auditor Externo no CHL

Restantes trabalhadores - reduções e reversões 

remuneratórias vigentes em 2016
X 608.875,83 € Ver Ponto 6 infra

Restantes trabalhadores - proibição de 

valorizações remuneratórias, nos termos do art.º 

38.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31/12

X 0,00 €

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/-/recursos-

humanos-53/

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/-/outra-

informacao-publica-71/

Ver ponto 10 infra

Cumprimentodas Orientações legais
Cumprimento Quantificação / 

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

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

23 processos com um 

valor total de 

€ 7.966.362,43

Auditorias do Tribunal de Contas

Auditoria Orientada a Procedimentos de 

Contratação Pública das Unidades de Saúde do 

Setor Empresarial do Estado (Referência: DA VI - 

UAT.2 Processo n.º 23/2015 - Audit)

X Ver recomendações e medidas adotadas no ponto 16 infra

Auditoria Orientada à Falta de Prestação de 

Contas do Ano de 2015, por Entidades do 

Perímetro de Consolidação do Ministério da Saúde 

(Referência: DA VI - UAT.2 Processo n.º 31/2016 - 

Audit)

X Ver recomendações e medidas adotadas no ponto 16 infra

Parque Automóvel

N.º de Viaturas X 0,0% Variação face a 2015

Gastos com Viaturas X -9.571,78 € Variação face a 2015

Gastos Operacionais das Empresas Públicas (artigo 

61.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31/12)
X Não aplicável ao CHL por ser um hospital EPE

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

n.º 133/2013, de 03/10)

Disponibilidades e aplicações centralizadas no 

IGCP 
X

99,9% das 

disponibilidades do 

CHL estavam 

depositadas no IGCP 

em 31.12.2016

Disponibilidades e aplicações centralizadas na 

Banca Comercial
X 2.616,44 € Ver ponto 15 infra

Juros auferidos em incumprimento da UTE e 

entregues em Receita do Estado
X Não aplicável

Cumprimentodas 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 Estratégico 2015-2017.  

 

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 a integração orgânica e funcional das unidades hospitalares integrantes do 

CHL (HSA, HDP e HABLO), 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; 

• 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; 

• 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; 
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• 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 CHL, 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 2016, no 

âmbito do Plano Estratégico, foram estabelecidos objetivos de gestão específicos. 

 

a) Objetivos Operacionais 

No que respeita à atividade assistencial total, verifica-se, em termos homólogos, 

comportamento misto (embora com predominância, por linhas de produção, das variações 

homólogas positivas), sendo que o internamento (+4,1%), o hospital de dia (sessões que 

geram GDH, com +4,2% e sessões que não geram GDH, com +13,1%), a urgência médico-

cirúrgica (+5,3%), a urgência básica (+3,2%) e a atividade cirúrgica base ambulatória (+1,6%), 

adicional (convencional, com +17,1%, e ambulatória, com +11,5%) e urgente (+0,1%), 

apresentam variações positivas em relação ao período homólogo, enquanto apenas a 

consulta externa (-0,2%), o serviço domiciliário (-15,3%) e a atividade cirúrgica base 

convencional (-5,2%), revelam decrescimento. 

 

Quanto à taxa de execução das metas estabelecidas no Plano Estratégico, por linha de 

produção, o internamento (97,9%), a consulta externa (94,2%), a urgência médico-cirúrgica 

(97,8%), o hospital de dia (sessões sem GDH, 90,8%), o serviço domiciliário (99,3%) e a 

atividade cirúrgica adicional convencional (98,0%) e urgente (98,1%) situam-se abaixo do 

valor orçamentado, enquanto a urgência básica (100,6%), o hospital de dia (sessões com 
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GDH, 100,8%) e a atividade cirúrgica base (convencional, com 103,4%, e ambulatória, com 

108,9%) e adicional ambulatória (112,0%) superam o valor previsto. 

 

 

 

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) foi de 98,1%. O detalhe por linha de produção apresenta-se no quadro abaixo. 

Atividade Assistencial Total
Realizado 

2015

Realizado 

2016

Plano 

Estratégico 

2016

% Execução 

PE 2016

1. Consultas Externas: 254.251 253.796 269.531 94,2%

N.º Primeiras Consultas Médicas 88.678 84.501 91.101 92,8%

N.º Consultas Médicas Subsequentes 165.573 169.295 178.430 94,9%

2. Internamentos:

Doentes Saídos (base dados GDH) 25.699 26.747 27.319 97,9%

GDH Médicos 17.956 18.964 19.680 96,4%

GDH Cirúrgicos Programados (Base + Adicional) 4.833 4.762 4.669 102,0%

GDH Cirúrgicos Urgentes 2.910 3.021 2.970 101,7%

Dias de Internamento de Doentes Crónicos

Psiquiatria Crónicos no Hospital 16.485 16.275 16.645 97,8%

3. Episódios de GDH de Ambulatório: 11.433 11.956 11.519 103,8%

GDH Cirúrgicos (Base + Adicional) 6.493 6.807 6.409 106,2%

GDH Médicos 4.940 5.149 5.110 100,8%

4. Urgências:

Atendimentos totais* 195.180 204.484 207.703 98,5%

Atendimentos sem internamento* 177.517 185.995 189.241 98,3%

5. Sessões em Hospital de Dia (s/ GDH): 7.026 7.946 8.748 90,8%

Hematologia 854 742 791 93,8%

Psiquiatria 0 0 480 0,0%

Outras sessões 6.172 7.204 7.477 96,3%

6. IG até 10 semanas:

IG medicamentosa 374 367 389 94,3%

7. Serviços Domiciliários:

Visitas domiciliárias 2.253 1.908 1.921 99,3%

8. Diagnóstico e Tratamento de Infertilidade:

N.º Consultas de Apoio à Fertilidade (Estudo Inicial) 113 109 147 74,1%

N.º Induções Ováricas 96 80 94 85,1%

9. Atividade Cirúrgica: 14.788 15.023 14.300 105,1%

Convencional 4.740 4.677 4.576 102,2%

Ambulatório 7.348 7.644 6.969 109,7%

Urgente 2.700 2.702 2.755 98,1%

10. Partos: 1.940 2.000 2.000 100,0%

Eutócicos 1.002 1.022 1.099 93,0%

Cesarianas 584 564 500 112,8%

Outros Partos 354 414 401 103,2%

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

93,7%, ajustada para 88,7%, assumindo uma margem de erro de 5%, por não se 

encontrarem fechados todos os indicadores (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 favorável, traduzido em EBITDA 

positivo, apesar dos resultados líquidos serem negativos (ver detalhe na área Análise 

Económica e Financeira). 

Atividade Assistencial SNS e Subsistemas Públicos
Realizado 

2015

Realizado 

2016

Plano 

Estratégico 

2016

% Execução 

PE 2016

1. Consultas Externas: 248.755 249.542 263.757 94,6%

N.º Primeiras Consultas Médicas 87.024 82.930 89.468 92,7%

N.º Consultas Médicas Subsequentes 161.731 166.612 174.289 95,6%

2. Internamentos:

Doentes Saídos (base dados GDH) 24.946 25.867 26.512 97,6%

GDH Médicos 17.424 18.358 19.097 96,1%

GDH Cirúrgicos Programados (Base + Adicional) 4.798 4.677 4.635 100,9%

GDH Cirúrgicos Urgentes 2.724 2.832 2.780 101,9%

Dias de Internamento de Doentes Crónicos

Psiquiatria Crónicos no Hospital 16.485 16.275 16.645 97,8%

3. Episódios de GDH de Ambulatório: 11.348 11.807 11.433 103,3%

GDH Cirúrgicos (Base + Adicional) 6.434 6.722 6.350 105,9%

GDH Médicos 4.914 5.085 5.083 100,0%

4. Urgências:

Atendimentos totais * 184.390 191.677 196.238 97,7%

Atendimentos sem internamento * 166.414 173.892 177.421 98,0%

5. Sessões em Hospital de Dia (s/ GDH): 6.455 6.935 8.071 85,9%

Hematologia 801 702 742 94,6%

Psiquiatria 0 0 480 0,0%

Outras sessões 5.654 6.233 6.849 91,0%

6. IG até 10 semanas:

IG medicamentosa 373 367 388 94,6%

7. Serviços Domiciliários:

Visitas domiciliárias 2.253 1.908 1.921 99,3%

8. Diagnóstico e Tratamento de Infertilidade:

N.º Consultas de Apoio à Fertilidade 113 109 147 74,1%

N.º Induções Ováricas 96 80 94 85,1%

* Episódios transferidos dos SUB para o SUMC apenas estão a ser considerados no SUMC
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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 Centro Hospitalar de Leiria, 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 2016 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, foi, nos 

últimos dois anos e por trimestre, a seguinte: 

Desempenho / Indicadores 

Económico-Financeiros
Realizado 2015 Realizado 2016

Plano 

Estratégico 

2016

% Execução 

PE 2016

Custos totais 93.570.135 97.027.727 97.743.645 99,3%

Consumos 20.426.208 20.104.870 20.719.624 97,0%

Fornecimentos e serviços externos 17.707.594 17.834.242 18.070.815 98,7%

Custos com o pessoal 49.949.150 53.463.904 54.332.136 98,4%

Restantes custos operacionais 3.520.759 4.286.257 3.736.387 114,7%

Custos financeiros 31.609 30.289 38.817 78,0%

Custos extraordinários 1.934.815 1.308.165 845.866 154,7%

Proveitos totais 89.703.006 94.839.618 93.999.418 100,9%

Prestação de serviços 85.788.575 91.400.030 88.614.161 103,1%

Restantes proveitos operacionais 2.824.677 2.264.009 2.986.588 75,8%

Proveitos financeiros 493.098 321.486 421.795 76,2%

Proveitos extraordinários 596.656 854.093 1.976.875 43,2%

Resultado operacional -2.990.458 -2.025.235 -5.258.214 161,5%

Resultado financeiro 461.489 291.198 382.978 76,0%

Resultado extraordinário -1.338.160 -454.072 1.131.009 -40,1%

Resultado antes de impostos -3.867.129 -2.188.109 -3.744.227 141,6%

Resultado líquido do exercício -3.899.344 -2.218.079 -3.776.442 141,3%

EBITDA 394.792 2.123.367 -1.660.572 327,9%

Compras 20.817.459 20.247.897 20.719.624 97,7%

Investimento 4.607.839 2.451.058 2.383.745 102,8%

Prazo médio de pagamentos (cf. 

Resolução Conselho Ministros n.º 

34/2008, de 22 de fevereiro)

42 dias 53 dias n.d.
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Considerando que o PMP do CHL é inferior a 60 dias, não se aplica o disposto no n.º 2 do 

artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 18/2016, de 13 de abril, que estabelece que as empresas 

públicas com um PMP superior a 60 dias são obrigadas a divulgar, nos respetivos sítios na 

Internet, e a atualizar, trimestralmente, até ao fim do mês seguinte ao final de cada 

trimestre, uma lista das suas dívidas certas, líquidas e exigíveis há mais de 30 dias. 

 

O CHL apresentava em 2016.12.31 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 referem-se, na sua totalidade, a dívidas a 

entidades do Estado com o valor de € 988.076. 

 

5. Recomendações do Acionista na última aprovação de contas 

Considerando que as contas relativas ao ano 2015 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 

Em 2016, não se verificou a atribuição de prémios de gestão aos membros dos órgãos 

sociais, em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 7-A/2016, de 30 

de março (Lei do Orçamento de Estado 2016) que prorrogou os efeitos do artigo 41.º da Lei 

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

Prazo 44 47 50 53 36 34 34 42 26,16%

PMP
2016 2015 Var. (%)

4º T 2016/

4º T 2015

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

Aquisição de bens e serviços 405.791 0 35.397 199.044 789.032

Aquisições de capital 52.458 12.165 0 0 0

Total 458.249 12.165 35.397 199.044 789.032

Dívidas Vencidas 0-90 dias
Dívidas vencidas de acordo com o artigo 1.º DL 65-A/2011
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n.º 82 -B/2014, de 31 de dezembro. Aplicou-se a redução de 5% aos vencimentos dos 

gestores públicos, prevista no artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2010, de 30 de junho. A redução 

remuneratória estabelecida no artigo 2.º da Lei n.º 75/2014, de 12 de setembro foi 

progressivamente eliminada ao longo do ano 2016, conforme definido na Lei n.º 159-

A/2015, de 30 de dezembro. 

 

 

 

 

 

Mandato

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

10/03/2014 - 

31/12/2016
Presidente Dr. Helder Manuel Matias Roque 10/2014 05/03/2014 Não CHL - 4

10/03/2014 - 

31/12/2016
Vogal Dr. Licínio Oliveira de Carvalho 10/2014 05/03/2014 Não CHL - 6

10/03/2014 - 

31/12/2016

Vogal Enfermeira 

Diretora
Enf.ª Maria Emília Silva Fernandes Fael 10/2014 05/03/2014 Não CHL - 4

10/03/2014 - 

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

15/02/2016 - 

31/12/2016

Vogal Diretora 

Clínica
Dr.ª Elisabete Oliveira Valente Cavaco

Resolução

n.º 4-D/2016
15/02/2016 Sim CHL CHL 1

* Opção pela Remuneração do Lugar de Origem

OPRLO * Nº de 

Mandatos
Cargo Nome

Designação

Unid: €

Vencimento 

Mensal

Despesas de 

Representação

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

Dr. Licínio Oliveira de Carvalho 60% B 3.655,81 1.096,74

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 4.000,00 1.096,74
* Vencimento e despesas de representação (sem redução remuneratória)

Fixado Classificação

Remuneração mensal bruta*
Nome

Estatuto do Gestor Público

Unid: €

Fixa

(1)

Variável

(2)

Bruta

(3)=(1)+(1)

Reduções 

Remuneratórias

(4)

Reversão 

Remuneratória

(5)

Valor Final

(6) = (3)-

(4)+(5) 

Dr. Helder Manuel Matias Roque 76.522,04 0,00 76.522,04 9.377,41 3.332,19 70.476,82

Dr. Licínio Oliveira de Carvalho 64.342,22 0,00 64.342,22 8.062,24 3.005,83 59.285,81

Enf.ª Maria Emília Silva Fernandes Fael 64.342,22 0,00 64.342,22 8.062,24 3.005,83 59.285,81

Eng.ª Maria Alexandra Liz Cardoso Tomás Borges 64.342,22 0,00 64.342,22 8.062,24 3.005,83 59.285,81

Dr.ª Elisabete Oliveira Valente Cavaco 61.196,77 15.478,50 76.675,27 7.868,64 4.965,66 73.772,29

(1) Inclui remuneração + despesas de representação (sem reduções) 346.223,97 41.432,77 17.315,34 322.106,54

Membro do CA

Remuneração Anual

Unid: €

Valor / Dia
Montante 

pago Ano
Identificar Valor Identificar Valor

Dr. Helder Manuel Matias Roque 4,27 965,02 CGA/ADSE 16.209,67 0,00 0,00 - 0,00

Dr. Licínio Oliveira de Carvalho 4,27 930,86 CGA/ADSE 14.080,45 0,00 0,00 - 0,00

Enf.ª Maria Emília Silva Fernandes Fael 4,27 960,75 CGA/ADSE 14.080,45 0,00 0,00 - 0,00

Eng.ª Maria Alexandra Liz Cardoso Tomás Borges 4,27 973,56 SS 14.080,45 0,00 0,00 - 0,00

Dr.ª Elisabete Oliveira Valente Cavaco 4,27 785,01 SS 17.520,92 0,00 0,00 - 0,00

4.615,20 75.971,94 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. Fiscal Único 

 

  

 

 

b) Do auditor externo: 

 

Não aplicável. 

 

c) Dos restantes trabalhadores: 

 

Aplicou-se a extinção da redução remuneratória da Administração Pública, prevista na Lei 

n.º 159-A/2015, de 30 de dezembro, e o aumento do valor da retribuição mínima mensal 

garantida para € 530, estabelecido no Decreto-Lei n.º 254-A/2015, de 31 de dezembro. 

 

 

 

 

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 0,00 183,46 - 0,00 183,46

Dr. Licínio Oliveira de Carvalho 0,00 0,00 161,85 - 0,00 161,85

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 0,00 345,31 0,00 345,31

Nome Deslocações 

em Serviço

Custo com 

Alojamento

Ajudas de 

custo

Outras Gasto 

total com 

Gastos Anuais associados a Deslocações em Serviço

Mandato

(Início - Fim) Nome

Nº de 

inscrição 

na OROC

Nº de registo 

da SROC na 

CMVM

Despacho 

n.º
Data

06/08/2014 a 

31/12/2016
Fiscal Único

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

representada por Dr. Manuel Duarte Domingues
824 20161457 10608/2014 06/08/2014 12

06/08/2014 a 

31/12/2016
Suplente Dra. Carla Sofia Coelho Vieira 1325 - 10608/2014 06/08/2014 3

Cargo

Designação Nº de anos de 

funções 

exercidas na 

sociedade

Identificação SROC/ROC

Valor

(1)

Despesas com  

deslocações

(2)

Redução

(3)

Reversão

(4)

Valor Final

(5) = (1)+(2)-

(3)+(4)

Identificação 

do Serviço

Valor

(1)

Redução

(2)

Reversão

(3)

Valor Final

(4) = (1)-

(2)+(3)

Manuel Domingues & Associado, SROC 

representada por Dr. Manuel Duarte Domingues
15.324,24 714,44 2.222,04 1.019,07 14.835,71 - - - - -

Valor Anual do Contrato de Prestação de Serviços - 2016 (€)

Nome

Valor Anual de Serviços Adicionais - 2016 (€)
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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 Estatuto do Gestor Público 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, 

com referência ao ano 2015, 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. 

Unid: €

Limite 

Despesa 

Anual

Despesa 

Anual
Observações

Dr. Helder Manuel Matias Roque 1.200,00 586,30 -

Dr. Licínio Oliveira de Carvalho 1.200,00 1.200,00 -

Enf.ª Maria Emília Silva Fernandes Fael 1.200,00 159,41 -

Eng.ª Maria Alexandra Liz Cardoso Tomás Borges 1.200,00 730,70 -

Dr.ª Elisabete Oliveira Valente Cavaco * 1.053,57 361,76 -

* Nomeação como Diretora Cl ínica com efei tos  a  15.02.2016 5.853,57 3.038,17

Membro do CA

Gastos com Comunicações 
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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 01.01.2016 a 31.12.2016, conforme disposto 

no n.º 1 do artigo 46.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro. 

 

11. Contratação Pública 

a) Aplicação das normas de contratação pública vigentes em 2016 

 

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 e republicado em anexo ao Decreto-Lei n.º 278/2009, de 2 de outubro. 

 

É ainda de referir que foram desenvolvidos dois procedimentos com valor superior ao do 

limiar estabelecido no Regulamento n.º 2015/2342 da Comissão Europeia (€ 209.000), 

tramitados no âmbito do CCP, tendo os mesmos sido publicitados no Jornal Oficial da União 

Europeia (JOUE): (1) Concurso Público n.º 0008A16, relativo ao Fornecimento de 

Alimentação em Sistema Diferido, com um valor base de € 4.572.000, publicitado a 21 de 

março de 2016 no JOUE; e (2) Concurso Público n.º 0003A17, relativo ao Transporte de 

Doentes em Ambulância, com um valor base de € 620.450, publicitado a 2 de novembro de 

2016 no JOUE. 

 

b) Procedimentos internos instituídos para a contratação de bens e serviços 

 

O CHL aplica o CCP para a aquisição de bens e serviços. Adicionalmente destaca-se a 

existência de um Manual de Gestão de Compras, objeto de revisões periódicas, tendo a 

última ocorrido a 21.07.2015. 

 

c) 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 2016 não foram celebrados atos ou contratos com valor superior a 5M€.  
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12. Sistema Nacional de Compras Públicas 

Em 17.07.2013, o CHL assinou com a Entidade de Serviços Partilhados da Administração 

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

qualidade de entidade compradora voluntária. 

 

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

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

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

 

13. Frota automóvel 

Apesar do n.º viaturas não ter reduzido em comparação com o ano anterior, os custos 

associados à frota automóvel em 2016 foram inferiores aos registados em 2014 e 2015, 

apesar da alínea a) do n.º 3 do artigo 96.º do DLEO, apenas exigir que estes se mantivessem 

ao nível dos verificados no ano 2014 ou 2015, consoante o que apresentasse menor valor. 

 

14. Medidas de redução de custos operacionais previstas no artigo 96.º do DLEO 2016 

Sendo o CHL uma EPE, o artigo 96.º do DLEO não lhe aplicável (“Durante o ano de 2016, as 

empresas públicas, com exceção dos hospitais entidades públicas (…)). 

 

No entanto o Contrato Programa para 2016 determina que seja atingido um EBITDA positivo 

nesse ano, objetivo largamente superado pelo CHL ao atingir um EBTIDA de € 2.123.367 em 

2016. 

 

Não obstante, no quadro que se segue, apresenta-se a evolução relativa aos custos 

operacionais, viaturas e recursos humanos. 
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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 2016, cerca de 99,9% das 

disponibilidades do CHL estavam aí depositadas. 

 

Mantêm, também, 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. 

 

16. Recomendações de Auditorias do Tribunal de Contas 

Durante o exercício de 2016 decorreram duas auditorias do Tribunal de Contas que 

envolveram o CHL: 

 

a) Auditoria Orientada a Procedimentos de Contratação Pública das Unidades de Saúde do 

Setor Empresarial do Estado (Processo n.º 23/2015 – Audit), da qual resultou o Relatório n.º 

18/2016-2ªS: 

 

Unid: €

Absoluta % Absoluta %

(0) EBITDA 2.123.367 394.792 4.058.821 6.856.886 1.728.575 437,8% -4.733.519 -69,0%

(1) CMVMC 20.104.870 20.426.208 18.280.898 15.777.482 -321.338 -1,6% 4.327.388 27,4%

(2) FSE 17.834.242 17.707.594 16.929.012 14.575.621 126.649 0,7% 3.258.621 22,4%

(3) Custos com o pessoal 53.463.904 49.949.150 47.929.015 44.181.291 3.514.754 7,0% 9.282.613 21,0%

(4) Indeminizações pagas por rescisão 0 0 0 0 0 - 0 -

(5) Impacto da reversão das reduções remuneratórias 1.658.992 448.096 0 0 1.210.896 270,2% 1.658.992 -

89.744.024 87.634.855 83.138.925 74.534.394 2.109.169 2,4% 15.209.630 20,4%

(7) Volume de Negócios 91.400.030 85.788.575 85.031.707 77.173.716 5.611.455 6,5% 14.226.314 18,4%

(8) Peso dos Custos/VN = (6)/(7) 98,2% 102,2% 97,8% 96,6%

Comunicações (FSE) 149.953 159.822 153.403 144.329 -9.869 -6,2% 5.624 3,9%

Deslocações/Estadas (FSE) 49.167 45.643 22.920 3.347 3.524 7,7% 45.820 1368,8%

Ajudas de custo (Custos com Pessoal) 16.294 7.824 8.424 9.915 8.470 108,3% 6.380 64,3%

Número Total de RH (OS+CS+Trabalhadores) 1.971 1.894 1.773 n.a. 77 4,1% n.a. n.a.

Nº Orgãos Sociais (OS) 5 5 5 n.a. 0 0,0% n.a. n.a.

N.º Cargos de Direção (CD) 4 4 4 n.a. 0 0,0% n.a. n.a.

Nº Trabalhadores (sem OS e sem CD) 1.962 1.885 1.764 n.a. 77 4,1% n.a. n.a.

N.º Trabalhadores/Nº Cargos Direção 491 471 441 n.a. 19 4,1% n.a. n.a.

Viaturas

N.º de viaturas 9 9 9 n.a. 0 0,0% n.a. n.a.

Custos com as viaturas 80.770 90.342 96.062 n.a. -9.572 -10,6% n.a. n.a.

Variação 2016/2010

(6) Custos Operacionais = (1)+(2)+(3)-(4)-(5)

Plano de Redução de Custos
2016

(CHL)

2015

(CHL)

2014

(CHL)

2010

(HSA)

Variação 2016/2015
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• Recomendações generalizadas aos Conselhos de Administração das unidades de 

saúde do setor empresarial do Estado auditadas: 

i. Instituir mecanismos de controlo interno, envolvendo, em articulação, as 

unidades orgânicas que gerem o aprovisionamento/logística, os serviços 

financeiros e administrativos, bem como os serviços de auditoria interna, 

tendo em vista a deteção de atos, contratos ou outros instrumentos 

geradores de despesa que, pela sua natureza ou montante, devam ser 

remetidos à fiscalização prévia do Tribunal de Contas.  

ii. Em caso de dúvida sobre a sujeição de contratos à Fiscalização Prévia remeter 

os respetivos processos ao Tribunal de Contas para decisão.  

iii. Assegurar que os ajustes diretos são objeto de clara fundamentação e que 

sejam verificados periodicamente pelos serviços de auditoria interna em 

relatório autónomo.  

iv. Planeamento das necessidades no que concerne à aquisição de bens e 

serviços, devidamente suportado nos planos de atividade e orçamentos 

anuais, de forma a garantir o recurso aos adequados tipos de procedimentos.  

v. Proceder à elaboração, revisão e/ou atualização tempestiva de regulamentos 

e manuais de procedimento da área de compras/aprovisionamento.  

vi. Garantir que as aquisições de bens e serviços efetuadas ao Serviço de 

Utilização Comum dos Hospitais são efetuadas de forma transparente e em 

regime de concorrência.  

vii. Garantir que os processos de aquisição de bens e serviços se encontram 

devidamente documentados, que exista uniformização de procedimentos na 

organização dos mesmos, de forma a permitir uma pesquisa rápida dos 

documentos, assegurar uma gestão integrada e eficaz dos processos, bem 

como a sua auditabilidade a posteriori.  

• Recomendação ao Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Leiria, EPE: 

o Realizar um procedimento concorrencial para a aquisição de serviços de 

lavagem e tratamento de roupa, bem como para a aquisição de quaisquer 

bens ou serviços de carácter continuado e previsível, devendo os 

procedimentos serem lançados com a necessária antecedência. 

• Medidas adotadas pelo Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Leiria, 

EPE: 
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o Foi deliberado pelo CA orientar os serviços no sentido de dar cabal 

cumprimento às recomendações e à legislação em vigor, relativas aos 

procedimentos de contratação pública das Unidades de Saúde do SEE. 

 

b) Auditoria Orientada à Prestação de Contas por entidades do Ministério da Saúde                 

(Processo n.º 31/2016 – Audit), da qual resultou o Relatório n.º 1/2017 – 2ª S: 

• Recomendações aos Conselhos de Administração das unidades hospitalares do setor 

empresarial do Estado Auditados: 

o Implementar procedimentos de controlo que garantam a preparação 

oportuna dos documentos de prestação de contas, bem como a sua 

aprovação e apresentação ao Tribunal de Contas, no prazo legalmente 

estabelecido. 

• Medidas adotadas pelo Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Leiria, 

EPE: 

o Foi tomada decisão no sentido de cumprir os prazos e a forma previstas para 

a prestação de contas. 

 

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 dps 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 PBG 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 2016 

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

de 98,1%, valor que ascende a 98,4% ao incluir os Medicamentos de dispensa gratuita em 

ambulatório e os Internos (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 

93,7%, ajustada para 88,7%, assumindo uma margem de erro de 5%, por não se 

encontrarem fechados todos os indicadores (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 2016, de Contratos 

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

31-12-2016, 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

2016 81.592.278,92 77.002.568,85 4.114.965,77 80.398.321,92 719.212,70

2015 81.591.297,36 75.597.078,59 4.094.275,14 79.486.732,94 204.620,79

2014 78.360.117,46 75.225.305,94 3.722.105,58 78.143.051,00 804.360,52

2013 72.861.872,00 6.108.523,55 66.397.069,30 67.342.865,90 5.162.726,95

2012 72.796.352,18 70.973.537,16 49.946,30 72.656.213,37 -1.632.729,91

2011 76.683.318,99 75.092.343,16 0,00 63.323.859,71 11.768.483,45

2010 72.405.587,47 72.615.271,04 0,00 72.542.564,70 72.706,34
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4. Informação relativamente à faturação líquida emitida no ano, saldos devedores e 

saldos credores, reportados a 31-12-2016, 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 2016, 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
Faturação emitida 

em 2016
Devedor

Conta 

POCMS
Credor

Conta 

POCMS

11.054.511,77 € 21511

2.010.482,17 € 2683111

13.575.913,39 € 21514

22.942,54 € 2683114

633.633,99 € 21514

197.133,31 € 2683114

ACSS-ADM.CENT.SISTEMA SAUDE, IP 508188423 25.508,16 € 0,00 € - 106.711,78 € 26881121

326,30 € 221

6.060,30 € 26881112

426.705,78 € 26881114

199.089,56 € 26881112

479.691,82 € 26881113

79.389,75 € 26881119

INSTITUTO PORTUGÊS DO SANGUE 502423943 685.314,60 € 0,00 € - 496.714,30 € 26881115

CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO COIMBRA 510103448 123.669,33 € 0,00 € -

ADM.REGIONAL SAUDE CENTRO, I.P. 503122165 427.736,43 € 0,00 € -

ADM.REGIONAL SAUDE CENTRO,I.P.-MIGRANTES 

503122165 

1.505.859,89 € 0,00 € -

ADM.REGIONAL SAUDE CENTRO, I.P. 286.674,97 € 0,00 € -

Saldo em 31.12.2016

ACSS-ADM.CENT.SISTEMA SAUDE, IP 508188423 93.172.272,32 € 0,00 € -

Tutela/ 

Finanças/CA
Data

Monitores Multiparâmetros 152.710 € - CA 03-03-2016 Não 152.710 €

Empreitada construção Unidade de Pneumologia 338.256 € Dez/15 a Abril/16 CA 27-11-2015 Não 285.338 €

Empreitada construção Hospital de Dia Psiquiatria 337.243 € Jul/15 a Nov/16 CA 28-05-2015 Não 260.337 €

Valor da 

Execução 

Financeira 2016

Investimento 

co-financiado
(Sim/Não)

Designação do investimento/projeto
Valor total 

do projeto
(com IVA)

Plurianual?
Indicar Período

Autorizado por
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Linhas de Atividade
Realizado 

2015

Realizado 

2016

Var. 

2015/2016 

(%)

Plano 

Estratégico 

2016

% Execução 

PE 2016

INTERNAMENTO

    Doentes saídos (s/ berçário) 23.927 24.905 4,1% 25.244 98,7%

    Demora média 6,20 6,39 3,1% 6,20 103,1%

    Taxa de ocupação 74,3% 78,2% 5,2% 77,2% 101,3%

    Lotação 608 613 0,8% 613

CONSULTA EXTERNA

    1.ªs consultas 88.678 84.501 -4,7% 91.101 92,8%

    Subsequentes 165.573 169.295 2,2% 178.430 94,9%

    Total 254.251 253.796 -0,2% 269.531 94,2%

% Primeiras / Total consultas 34,9% 33,3% -4,5% 33,8% 98,5%

ATIVIDADE CIRÚRGICA

    Convencional 4.740 4.677 -1,3% 4.576 102,2%

        Base 3.920 3.717 -5,2% 3.596 103,4%

        Adicional 820 960 17,1% 980 98,0%

    Ambulatório 7.348 7.644 4,0% 6.969 109,7%

        Base 5.548 5.637 1,6% 5.177 108,9%

        Adicional 1.800 2.007 11,5% 1.792 112,0%

    Urgente 2.700 2.702 0,1% 2.755 98,1%

    Total 14.788 15.023 1,6% 14.300 105,1%

URGÊNCIA*

    Geral 141.997 149.037 5,0% 150.726 98,9%

    Pediátrica 41.373 43.453 5,0% 44.564 97,5%

    Ginecológica / Obstétrica 11.810 11.994 1,6% 12.413 96,6%

    Total 195.180 204.484 4,8% 207.703 98,5%

HOSPITAL DE DIA

    Sessões 11.269 12.195 8,2% 13.054 93,4%

* Episódios  transferidos  dos  SUB para  o SUMC apenas  estão a  ser cons iderados  no SUMC (5.342 e 6.200 em 2015 e 2016, respetivamente)

ATIVIDADE GLOBAL 

 

Os instrumentos previsionais de gestão para 2016 do Centro Hospitalar – Plano Estratégico 

(PE) e Contrato Programa (CP) –, que foram inicialmente apresentados à tutela a 28.04.2016, 

sofreram alterações, tendo a última versão sido submetida a 03.11.2016, de acordo com 

orientações da tutela, por via do reforço do CP 2016, no valor de 1 milhão de euros, 

relativamente à transferência de competências da prestação de cuidados de saúde 

hospitalares à população do concelho de Ourém, o que obrigou ao ajustamento da anterior 

previsão de produção e à elaboração de Adenda ao Acordo Modificativo de 2016.  

 
ATIVIDADE ASSISTENCIAL 

 
A atividade assistencial realizada no ano 2016 evidencia, em termos homólogos, 

comportamento misto, apresentando a mesma tendência no que respeita à taxa de 

execução das metas. 

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

CHL no ano de 2016 por comparação com o PE para o mesmo período: 
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1. INTERNAMENTO 

 

O internamento registou, no ano de 2016, 24.905 doentes saídos (excluindo berçário), 

traduzindo uma realização abaixo da previsão (taxa de execução do PE de 98,7%), 

verificando-se uma demora média global de 6,39 dias e uma taxa de ocupação 78,2%. 

 

Em termos homólogos registou-se um crescimento de 4,1% (+978 doentes saídos), em 

grande medida pelo comportamento registado nos internamentos de Medicina Interna (569 

doentes saídos), Pneumologia (+260 doentes saídos) e Cirurgia Geral (+214 doentes saídos), 

fruto da reestruturação da lotação do CHL, em novembro de 2015, que se traduziu num 

aumento da capacidade instalada nesses serviços durante todo o ano de 2016. 

 

 

 

2. CONSULTA EXTERNA 

A taxa de execução do PE 2016, ao nível da consulta externa, ficou abaixo do expectável 

(94,2%), com um ligeiro decréscimo em termos homólogos (-0,2% ou -455 consultas). Esta 

quebra registada deve-se ao comportamento desfavorável verificado ao nível das primeiras 

Doentes saídos 

s/ transf. 

Internas (s/ 

berçário)

Demora 

média

Doentes saídos 

s/ transf. 

Internas (s/ 

berçário)

Demora 

média

Doentes saídos 

s/ transf. 

Internas (s/ 

berçário)

Demora 

média

  Cardiologia 1.406 2,02 1.557 1,90 10,7% -6,1%

  Cirurgia Geral 3.465 6,86 3.679 7,19 6,2% 4,7%

  Dermato-Venereologia 103 7,27 108 6,90 4,9% -5,1%

  Estomatologia 2 6,00 0 - -100,0% -

  Gastroenterologia 900 4,67 834 5,38 -7,3% 15,3%

  Ginecologia 485 4,05 451 4,05 -7,0% 0,1%

  Medicina Interna 5.658 8,77 6.227 8,88 10,1% 1,2%

  Neonatologia 243 7,18 265 7,59 9,1% 5,7%

  Neurocirurgia 90 2,12 80 2,16 -11,1% 2,0%

  Neurologia 0 - 45 7,48

  Obstetrícia 2.099 3,50 2.107 3,24 0,4% -7,6%

  Oftalmologia 368 1,20 371 1,15 0,8% -4,3%

  Ortopedia 3.003 5,46 2.915 5,52 -2,9% 1,1%

  Otorrinolaringologia 158 2,23 161 2,52 1,9% 13,1%

  Pediatria 1.008 3,44 1.116 3,50 10,7% 1,7%

  Pneumologia 86 6,85 346 8,25 302,3% 20,4%

  Psiquiatria 713 15,04 577 15,66 -19,1% 4,1%

  U. Cuidados Intermédios 2.901 2,43 2.709 2,47 -6,6% 1,7%

  U.C.I. Coronários 284 2,67 248 2,81 -12,7% 5,3%

  U.C.I. Polivalente 55 10,94 76 10,80 38,2% -1,2%

  Urologia 900 4,47 1.033 4,34 14,8% -3,0%

  Total 23.927 6,20 24.905 6,39 4,1% 3,1%

INTERNAMENTO

Realizado em 2015 Realizado 2016 Var. 2015/2016 (%)

Serviço
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consultas (-4,7% ou -4.177 consultas), que está relacionado com a alteração do sistema 

informático do CHL, com efeitos a 1 de outubro, que gerou constrangimentos na marcação 

dessas consultas, verificando-se diversos períodos de agendamento livres, bem como ao 

nível das convocatórias dos doentes, com consequente quebra na produção. 

 

 

 

3. URGÊNCIA 

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

constante do PE, o que se deve ao comportamento registado no Serviço de Urgência 

Realizado 

2015

Realizado 

2016

Var. 

2015/2016 (%)

  Anestesiologia 7.177 6.522 -9,1%

  Cardiologia 7.836 9.021 15,1%

  Cirurgia Geral 23.325 22.226 -4,7%

  Dermato-Venereologia 11.426 11.049 -3,3%

  Dor 4.528 4.640 2,5%

  Endocrinologia e Nutrição 6.755 6.560 -2,9%

  Estomatologia 5.504 4.836 -12,1%

  Fisiatria 7.402 8.320 12,4%

  Gastroenterologia 8.214 7.407 -9,8%

  Ginecologia 11.835 11.124 -6,0%

  Hematologia Clínica 2.508 2.415 -3,7%

  Imuno-alergologia 2.202 2.175 -1,2%

  Imuno-hemoterapia 3.455 3.252 -5,9%

  Medicina Interna 25.311 24.741 -2,3%

  Neurocirurgia 1.999 1.955 -2,2%

  Neurologia 5.238 5.653 7,9%

  Obstetrícia 7.872 7.781 -1,2%

  Oftalmologia 35.447 34.682 -2,2%

  Oncologia Médica 4.209 4.401 4,6%

  Ortopedia 19.079 18.709 -1,9%

  Otorrinolaringologia 4.363 4.431 1,6%

  Pediatria 19.719 19.893 0,9%

  Pneumologia 4.192 5.361 27,9%

  Psiquiatria 13.459 14.341 6,6%

  Psiquiatria de Infância e Adolescência 2.656 2.585 -2,7%

  Urologia 8.540 9.716 13,8%

  Total 254.251 253.796 -0,2%

Serviço

CONSULTA EXTERNA

Total Consultas
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Médico-Cirúrgica que está relacionado com o facto da meta para 2016 ter sido revista em 

novembro, passando a incluir o impacto da transferência de competências da prestação de 

cuidados de saúde hospitalares à população do concelho de Ourém, o que não se verificou, 

no período, ao ritmo que se previa. 

 

Em termos homólogos verifica-se um crescimento global (+4,7%), com destaque para a 

urgência geral (+5,1%) e urgência pediátrica (+9,9%). 

 

 

 

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 1,24, 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 2016, 12.168 sessões de tratamento, traduzindo uma 

taxa de execução do PE de 93,2%, ou seja, abaixo do valor previsto. 

 

Na comparação com o período homólogo constata-se um crescimento significativo de 8,2% 

(+926 sessões), em grande medida resultado de se ter passado a registar como sessão de 

hospital de dia a administração por via subcutânea dos medicamentos Eritropoietina e 

Filgrastim (+464 sessões) e do maior número de sessões de Oncologia Médica realizadas em 

Alcobaça (+251 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 141.997 14.622 149.037 15.361 5,0% 5,1%

  Urgência Obstétrica 11.810 2.125 11.994 2.121 1,6% -0,2%

  Urgência Pediatrica 41.373 916 43.453 1.007 5,0% 9,9%

  Total 195.180 17.663 204.484 18.489 4,8% 4,7%

* Epis ódios  transferidos  dos  SUB para o SUMC apenas  estão a  ser cons iderados no SUMC (5.342 e 6.200 em 2015 e 2016, res petivamente)

URGÊNCIA

Serviço

Realizado em 2015 Realizado 2016 Var. 2015/2016 (%)
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De entre as áreas clínicas mais relevantes neste setor destaca-se a Oncologia Médica, 

representando 57,4% da atividade global, refletindo em grande medida a aposta do CHL, tal 

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

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

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

tratamento de doentes específicos do foro oncológico – e da Hematologia. 

 
5. ATIVIDADE CIRÚRGICA 

A atividade cirúrgica convencional base no ano de 2016 situou-se nas 3.717 cirurgias, 

traduzindo uma taxa de execução do PE de 103,4%, ou seja, acima do valor previsto, 

revelando, no entanto, um decréscimo de 5,2% em relação ao período homólogo. 

 

 

Realizado 

2015

Realizado 

2016

Var. 

2015/2016 (%)

  Cirurgia 1 16 1500,0%

  Dermatologia 19 19 0,0%

  Gastrenterologia 321 354 10,3%

  Ginecologia 4 2 -50,0%

  Hematologia 1.616 1.912 18,3%

  Medicina 188 271 44,1%

  Neurologia 400 391 -2,3%

  Oncologia Médica 6.570 7.001 6,6%

  Ortopedia 10 4 -60,0%

  Pediatria 213 193 -9,4%

  Pneumologia 228 257 12,7%

  Urologia 1.699 1.775 4,5%

  Total 11.269 12.195 8,2%

N.º Sessões

HOSPITAL DE DIA

Serviço

Conv Amb Total Conv Amb Total Conv Amb Total

  Cirurgia Geral 1.237 1.020 2.257 1.207 990 2.197 -2,4% -2,9% -2,7%

  Dermatologia 3 490 493 4 445 449 33,3% -9,2% -8,9%

  Ginecologia 387 478 865 359 532 891 -7,2% 11,3% 3,0%

  Neurocirurgia 91 0 91 82 0 82 -9,9% - -9,9%

  Obstetrícia 62 0 62 56 0 56 -9,7% - -9,7%

  Oftalmologia 414 3.114 3.528 408 3.140 3.548 -1,4% 0,8% 0,6%

  Ortopedia 1.141 350 1.491 1.016 407 1.423 -11,0% 16,3% -4,6%

  Otorrino 211 0 211 178 0 178 -15,6% - -15,6%

  Urologia 374 96 470 407 123 530 8,8% 28,1% 12,8%

  Total 3.920 5.548 9.468 3.717 5.637 9.354 -5,2% 1,6% -1,2%

Var. 2015/2016 (%)Serviço Realizado 2015 Realizado 2016

PRODUÇÃO CIRÚRGICA BASE



32 
 

 

Por outro lado, a atividade cirúrgica ambulatória base, que atingiu 5.637 cirurgias e registou 

uma taxa de execução do PE de 108,29, ficou também acima do previsto, revelando um 

crescimento de 1,6% na comparação com idêntico período do ano anterior. 

 

No que concerne à atividade cirúrgica adicional, a cirurgia convencional, com 98,0%, ao 

contrário da ambulatória com 112,0%, ficou abaixo do valor da meta. Em termos homólogos 

verifica-se um crescimento tanto nas cirurgias convencionais (+17,1%), em consequência do 

aumento de produção registado na Cirurgia Geral – fruto do reforço da lotação dos serviços 

de cirurgia geral no final do ano 2015, libertando mais camas para a atividade cirúrgica 

adicional em 2016 –, como nas de ambulatório (+11,5%), em consequência do aumento de 

produção registado nos serviços de Oftalmologia, Cirurgia Geral e Dermatologia. 

 

 

 

No que se refere à atividade cirúrgica urgente, o volume de produção realizada em 2016 

(2.702 cirurgias) traduz uma taxa de execução da previsão constante do PE 2016 de 98,1% e 

uma variação homóloga de +0,1%. 

 

 

 

Conv Amb Total Conv Amb Total Conv Amb Total

  Cirurgia Geral 27 39 66 147 77 224 444,4% 97,4% 239,4%

  Dermatologia 0 0 0 0 37 37 - - -

  Oftalmologia 0 1.664 1.664 0 1.774 1.774 - 6,6% 6,6%

  Ortopedia 498 95 593 471 104 575 -5,4% 9,5% -3,0%

  Otorrino 0 0 0 24 0 24 - - -

  Urologia 295 2 297 318 15 333 7,8% 650,0% 12,1%

  Total 820 1.800 2.620 960 2.007 2.967 17,1% 11,5% 13,2%

PRODUÇÃO CIRÚRGICA ADICIONAL

Serviço Realizado 2015 Realizado 2016 Var. 2015/2016 (%)

Realizado 2015 Realizado 2016 Var. 2015/2016 (%)

  Cirurgia Geral 1.117 1.100 -1,5%

  Ginecologia 51 57 11,8%

  Obstetrícia 613 611 -0,3%

  Oftalmologia 0 1 -

  Ortopedia 893 908 1,7%

  Otorrino 1 0 -100,0%

  Urologia 25 25 0,0%

  Total 2.700 2.702 0,1%

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 31.12.2016 permaneciam em espera para primeira consulta 29.387 

utentes (17.141 referenciados pelos cuidados de saúde primários e 12.246 pedidos 

internos), dos quais 4.301 com consulta agendada. 

 

 

 

Comparativamente ao período homólogo regista-se significativo agravamento, com 6.387 

utentes em espera para primeira consulta (+27,8%). Este comportamento desfavorável já era 

expectável atendendo à falta manifesta de médicos em especialidade com uma lista de 

espera para primeira consulta muito expressiva (nomeadamente Otorrinolaringologia, 

Oftalmologia, Dermatologia e Neurocirurgia), associada ao facto de não conseguirmos 

contratar. Adicionalmente importa referir o impacto da integração do concelho de Ourém na 

Nº %

Consultas Médicas

Anestesia/Dor 165 1474 1.639 146 1140 1.286 353 27,4%
Cardiologia 262 84 346 211 163 374 -28 -7,5%

Cirurgia Geral 1182 472 1.654 696 403 1.099 555 50,5%
Dermatologia 3384 791 4.175 2146 869 3.015 1.160 38,5%
Endocrinologia 574 227 801 170 78 248 553 223,0%
Estomatologia 43 32 75 424 148 572 -497 -86,9%

Fisiatria 25 296 321 69 268 337 -16 -4,7%
Gastrenterologia 439 213 652 138 210 348 304 87,4%

Ginecologia 845 238 1.083 557 128 685 398 58,1%
Hematologia 0 83 83 0 76 76 7 9,2%

Imunoalergologia 202 127 329 133 170 303 26 8,6%
Imuno-hemoterapia 51 100 151 7 127 134 17 12,7%

Medicina interna 168 386 554 117 186 303 251 82,8%
Neurocirurgia 1502 679 2.181 1132 1157 2.289 -108 -4,7%

Neurologia 407 586 993 209 465 674 319 47,3%
Obstetrícia 57 22 79 29 0 29 50 172,4%

Oftalmologia 2277 3590 5.867 1539 3398 4.937 930 18,8%
Oncologia Médica 0 14 14 0 0 0 14 0,0%

Ortopedia 2349 616 2.965 1049 316 1.365 1.600 117,2%
Otorrinolaringologia 1882 663 2.545 1718 1031 2.749 -204 -7,4%

Pediatria 198 529 727 75 287 362 365 100,8%
Pedopsiquiatria 26 38 64 22 50 72 -8 -11,1%

Pneumologia 684 212 896 33 45 78 818 1048,7%
Psiquiatria 128 170 298 108 244 352 -54 -15,3%
Urologia 275 61 336 570 227 797 -461 -57,8%

Nutrição e Dietética 15 174 189 5 134 139 50 36,0%

Psicologia 1 369 370 6 371 377 -7 -1,9%

CHL 17.141 12.246 29.387 11.309 11.691 23.000 6.387 27,8%

Total Doentes 

em Espera

SERVIÇO

Consultas Não Médicas

31.12.2016 31.12.2015

Total Doentes em 

Espera

Var. 

2015/2016

Nº Doentes 

em Espera 

(via CTH)

Nº Doentes 

em Espera

(pedidos 

internos)

Total 

Doentes em 

Espera

Nº Doentes 

em Espera 

(via CTH)

Nº Doentes 

em Espera

(pedidos 

internos)
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área de influência do CHL, com efeitos a 1 de julho de 2016, mantendo-se a mesma 

capacidade instalada. 

 

2. LISTA DE INSCRITOS PARA CIRURGIA 

A 31.12.2016 permaneciam a aguardar cirurgia, 5.472 utentes, com uma mediana de tempo 

de espera de 3,3 meses. Comparativamente ao período homólogo verifica-se um aumento 

significativo do número de utentes em espera (+384 utentes ou 7,5%), bem como um 

agravamento da mediana de tempo de espera para cirurgia (+0,6 meses ou 21,4%). 

 

 

 

Este comportamento desfavorável já era expectável considerando o número insuficiente de 

médicos anestesistas existentes no CHL (e indisponibilidade de recursos para contratar), 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, e a manutenção da 

capacidade instalada em termos de recursos humanos e físico. 

 

  

Nº 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)

Nº Doentes 

em LE

Mediana de Tempo de 

Espera para Cirurgia 

(em meses)

Cirurgia Geral 2.003 6,1 2.156 4,8 -153 1,3

Dermatologia 122 1,2 99 1,2 23 0,0

Ginecologia 225 1,5 218 1,5 7 0,1

Neurocirurgia 62 5,6 60 3,4 2 2,3

Oftalmologia 1.625 2,5 1.266 1,9 359 0,5

Ortopedia 763 2,8 859 2,4 -96 0,5

Otorrino 258 6,4 183 3,2 75 3,2

Urologia 414 3,4 247 1,2 167 2,1

CHL 5.472 3,3 5.088 2,8 384 0,6

SERVIÇO

31.12.2016 31.12.2015 Var. 2015/2016
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CUMPRIMENTO DO CONTRATO PROGRAMA 

 

1. PRODUÇÃO 

 

Em relação à taxa de execução das metas previstas no Contrato Programa para 2016 verifica-

se um comportamento misto, com algumas das linhas de produção a superarem o valor de 

contratualizado, enquanto outras a ficarem abaixo do que seria expectável. A taxa média de 

cumprimento do valor da produção estabelecida no Contrato Programa foi de 98,1%, valor 

que ascende a 98,4% ao incluir os Medicamentos de dispensa gratuita em ambulatório e os 

Internos. 

 

CP 2016
Realizado 

2016
CP 2016

Realizado 

2016

Taxa de 

Cumprimento

Consulta Externa

Nº Primeiras Consultas Médicas 89.468 82.930 3.931.161 € 3.629.800 € 92,3%

Nº Consultas Subsequentes 174.289 166.612 7.367.196 € 7.042.689 € 95,6%

Internamento

Doentes Saídos

GDH Médicos 19.097 18.358 30.480.132 € 29.299.429 € 96,1%

GDH Cirúrgicos 4.635 4.677 7.397.298 € 7.463.910 € 100,9%

GDH Cirúrgicos Urgentes 2.780 2.832 4.214.561 € 4.222.472 € 100,2%

Dias de Internamento de Doentes Crónicos

Doentes de Psiquiatria Crónicos no Hospital 16.645 16.275 651.985 € 637.492 € 97,8%

Episódios de GDH de Ambulatório

GDH Cirúrgicos 6.350 6.722 9.461.808 € 10.016.106 € 105,9%

GDH Médicos 5.083 5.085 2.677.178 € 2.677.336 € 100,0%

Urgências

Atendimentos s/ Int (SU - Médico-Cirúrgica) 131.710 128.026 6.585.500 € 6.401.300 € 97,2%

Atendimentos s/ Int (SU - Básica) 45.711 45.866 1.828.427 € 1.828.595 € 100,0%

Sessões em Hospital de Dia

Hematologia 742 686 217.792 € 201.355 € 92,5%

Psiquiatria 480 0 14.635 € 0 € 0,0%

Base (Pediatria+Pneumo+Oncologia s/Quimio+Outros) 6.849 6.250 137.939 € 125.875 € 91,3%

IG até 10 semanas

Medicamentosa

Nº IG 388 367 109.843 € 103.898 € 94,6%

PMA

Ciclos Indução Ovulação 94 80 12.453 € 10.598 € 85,1%

Primeiras Consultas Médicas Apoio Fertilidade 147 109 12.983 € 9.627 € 74,1%

Serviços Domiciliários

Nº de Visitas 1.921 1.908 72.979 € 72.485 € 99,3%

Linha Financiamento EM

Nº Doentes tratados/mês 155 151 1.918.869 € 1.869.350 € 97,4%

Programa de Tratamento a Doentes Mentais Crónicos Institucionalizados

Nº de dias de internamento 4.193 4.351 164.240 € 164.859 € 100,4%

Valor da Produção 77.256.979 € 75.777.176 € 98,1%

Medicamentos 294.547 € 546.256 € 185,5%

Internos 911.139 € 911.139 € 100,0%

Total do CP (sem Incentivos) 78.462.665 € 77.234.570 € 98,4%

Incentivos 4.129.614 € 3.867.659 € 93,7%

Total do CP 82.592.279 € 81.102.230 € 98,2%

Linha de Produção

ValorQuantidades



36 
 

 

2. ÍNDICE DE DESEMPENHO GLOBAL 

No âmbito do Contrato Programa (CP) 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 e de eficiência, em áreas de atividade consideradas 

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

 

Para o ano 2016, estes incentivos foram fixados em € 4.129.613,94, sendo que o CHL prevê 

atingir um IDG de 93,7%, apurado nos seguintes termos: 

 

 

Para efeitos de acréscimo de proveitos, considerou-se uma margem de erro de 5% no 

apuramento do IDG. 

 

 

 

 

A) Peso 

Relativo do 

Indicador

Grau de 

Cump.

B) Grau de 

Cump. 

Ajustado

A) x  B)

Objetivos Nacionais

Acesso

A.1 - Percentagem de 1ªs consultas médicas no total de consultas médicas 35,0% 33,3% 2,00% 95,1% 95,1% 1,9%

A.2 - Peso das consultas externas com registo de alta no total de consultas externas 10,0% 9,0% 2,00% 89,7% 89,7% 1,8%

A.3.1 - Percentagem de utentes referenciados dos cuidados de saúde primários para consulta externa, 

atendidos em tempo adequado
75,0% 82,6% 3,00% 110,1% 110,1% 3,3%

A.3.2 - Percentagem de doentes cirúrgicos (neoplasias malignas) inscritos em LIC com tempo de espera ≤ 

TMRG
80,0% 79,4% 2,00% 99,3% 99,3% 2,0%

A.3.3 - Mediana de tempo de espera da LIC, em meses 2,5 3,3 2,00% 68,0% 68,0% 1,4%

A.3.4 - Percentagem de episódios de urgência atendidos dentro do tempo de espera previsto no protocolo 

de triagem
75,0% 76,1% 2,00% 101,5% 101,5% 2,0%

A.3.5 - Permilagem de doentes sinalizados para a RNCCI, em tempo adequado, no total de doentes tratados 45,00‰ 55,63‰ 2,00% 123,6% 120,0% 2,4%

Desempenho Assistencial

B.1 - Percentagem de reinternamentos em 30 dias na mesma grande categoria de diagnóstico 
1) 4,5% 5,0% 2,0% 88,9% 88,9% 1,8%

B.2- Percentagem de doentes saídos com duração de internamento acima do l imiar máximo 
1) 0,9% 0,9% 2,0% 100,0% 100,0% 2,0%

B.3 - Percentagem de cirurgias da anca efectuadas nas primeiras 48h 
1) 40,00% 34,32% 2,0% 85,8% 85,8% 1,7%

B.4 - Percentagem da cirurgias realizadas em ambulatório no total de cirurgias programadas (GDH) - para 

procedimentos ambulatorizáveis 
1) 72,5% 76,1% 2,0% 105,0% 105,0% 2,1%

B.5 - Percentagem de cirurgias realizadas em ambulatório, para procedimentos tendencialmente 

ambulatorizáveis  
1) 2,0% 3,9% 2,0% 195,0% 120,0% 2,4%

B.6 - Índice de Demora Média Ajustada 1,0 0,9093 3,0% 109,1% 109,1% 3,3%

B.7 - Índice de Mortalidade Ajustada 1,0 0,9246 3,0% 107,5% 107,5% 3,2%

B.8 - Índice de risco e segurança do doente 3,0 35,9992 6,0% 1200,0% 120,0% 7,2%

B.9 - Percentagem de embalagens de medicamentos genéricos prescritos, no total de embalagens de 

medicamentos prescritos
50,0% 47,5% 3,0% 95,0% 95,0% 2,9%

Desempenho Económico/Financeiro

C.1 - Percentagem dos Custos com Horas Extraordinárias, Suplementos e Fornecimento de Serviços 

Externos III (selecionados), no total de custos com pessoal
20,6% 20,0% 5,0% 102,9% 102,9% 5,1%

C.2 - EBITDA -1.660.572,41 € 2.120.939,27 € 5,0% 327,7% 120,0% 6,0%

C.3 - Acréscimo de dívida vencida (fornecedores externos) 0,00 € 458.907,34 € 5,0% 0,0% 0,0% 0,0%

C.4 - Percentagem de proveitos operacionais extra contrato-programa, no total de proveitos operacionais 9,2% 8,3% 5,0% 90,2% 90,2% 4,5%

Objectivos Institucionais da Região 

Episódios Cirúrgicos em espera para cirurgia há mais de 12 meses 100 238 5,0% -38,0% 0,0% 0,0%

Número de pedidos em espera para consulta acima de 150 dias 15.541 9.926 5,0% 136,1% 120,0% 6,0%

Percentagem de doentes muito prioritários atendidos acima do tempo máximo de espera (CTH) 20,0% 9,0% 5,0% 155,0% 120,0% 6,0%

Tempo Médio de Codificação e Agrupamento em GDH 
1) 60 53 5,0% 111,7% 111,7% 5,6%

Percentagem de GDH programados com alta para o domicil io até 72 horas sem registo de procedimentos 

realizados 
1) 1,7% 1,8% 5,0% 94,1% 94,1% 4,7%

Percentagem de Cirurgia Urgente no Total de Cirurgias realizadas 19,0% 18,0% 5,0% 105,3% 105,3% 5,3%

Faturação de medicamentos cedidos em farmácia de oficina (todas as ARS) 5.736.820 € 6.299.135 € 5,0% 90,2% 90,2% 4,5%

Notícia de nascimento digital 95% 88% 5,0% 92,4% 92,4% 4,6%

1)
 Dados apurados tendo por base os episódios registados até 31.12.2016, codificados até 21.02.2017 Índice de Desempenho Global 93,7%

Margem de Erro 5,0%

Índice de Desempenho Global - Final 88,7%

Incentivos Institucionais 2016 4.129.613,94 €

Estimativa Valor a Receber 3.661.178,70 €

Apuramento Índice de Desempenho Global

Indicadores

Metas 

contratualizadas 

2016

Real. Acum.

Dezembro 2016
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CUMPRIMENTO DOS TEMPOS MÁXIMOS DE RESPOSTA GARANTIDA 

A Portaria n.º 87/2015, de 23 de março, define os Tempos Máximos de Resposta Garantidos 

(TMRG) para o cesso a cuidados de saúde, 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 a partir do registo do pedido da consulta no sistema informático da 

consulta a tempo e horas (CTH) pelo médico assistente do centro de saúde (ou 7 

dias se doença oncológica); 

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

dias seguidos a partir do registo do pedido da consulta no sistema informático CTH 

pelo médico assistente do centro de saúde (ou 15 dias se doença oncológica); 

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

hospitalar: 150 dias seguidos a partir do registo do pedido da consulta no sistema 

informático CTH pelo médico assistente do centro de saúde (ou 30 dias se doença 

oncológica). 

• Cirurgia programada: 

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

horas após a indicação cirúrgica; 

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

dias seguidos após a indicação cirúrgica; 

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

dias seguidos após a indicação cirúrgica (ou 45 dias se doença oncológica); 

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

dias seguidos após a indicação clínica (ou 60 dias se doença oncológica). 

 
De seguida apresentam-se os resultados obtidos no ano 2016: 

 
1. PRIMEIRA CONSULTA DE ESPECIALIDADE HOSPITALAR REFERENCIADA PELOS CENTROS DE 

SAÚDE 

No ano 2016, 82,6% das primeiras consultas referenciadas pelos cuidados de saúde primário, 

foram realizadas dos dentro dos TMRG, estabelecidos para cada prioridade.  
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Comparativamente ao período homólogo verificou-se um ligeiro agravamento deste 

indicador, com uma redução de 83,5% para 82,6% (-0,9%) de primeiras consultas 

referenciadas pelos cuidados de saúde primários e realizadas dentro dos respetivos TMRG.  

Este comportamento desfavorável, a par do aumento expressivo do número de utentes em 

espera para primeira consulta, já era expectável atendendo aos fatores anteriormente 

mencionados: falta de médicos e dificuldade em contratar, em especialidades com 

significativas listas de espera para primeira, e a integração do concelho de Ourém na área de 

influência do CHL, mantendo-se a mesma capacidade instalada. 

 

 

 
2. CIRURGIA PROGRAMADA 

A 31.12.2016, 86,2% dos utentes aguardavam cirurgia no CHL dentro dos TMRG, 

estabelecidos para cada prioridade.  

 

 

Var. 2015/2016

Nº Primeiras 

Consultas 

Realizadas

(via CTH)

Nº Primeiras 

Consultas Realizadas 

(via CTH)

dentro dos TMRG

% Primeiras 

Consultas Realizadas 

(via CTH) dentro dos 

TMRG

Nº Primeiras 

Consultas 

Realizadas

(via CTH)

Nº 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 88 32 36,4% 87 33 37,9% -1,6%
Cardiologia 1134 1113 98,1% 920 719 78,2% 20,0%

Cirurgia Geral 3295 3081 93,5% 3939 3867 98,2% -4,7%
Dermatologia 2119 1666 78,6% 2255 1102 48,9% 29,8%
Endocrinologia 828 626 75,6% 1125 1029 91,5% -15,9%
Estomatologia 843 625 74,1% 1449 978 67,5% 6,6%

Fisiatria 438 407 92,9% 357 258 72,3% 20,7%
Gastrenterologia 895 801 89,5% 1396 1026 73,5% 16,0%

Ginecologia 870 601 69,1% 1077 740 68,7% 0,4%
Imunoalergologia 29 2 6,9% 38 5 13,2% -6,3%

Imuno-hemoterapia 199 44 22,1% 229 112 48,9% -26,8%
Medicina interna 1016 989 97,3% 1191 1174 98,6% -1,2%

Neurocirurgia 578 83 14,4% 585 180 30,8% -16,4%
Neurologia 338 267 79,0% 445 337 75,7% 3,3%
Obstetrícia 420 419 99,8% 406 405 99,8% 0,0%

Oftalmologia 7697 6668 86,6% 7193 7184 99,9% -13,2%
Ortopedia 3114 2159 69,3% 3741 3658 97,8% -28,4%

Otorrinolaringologia 493 232 47,1% 305 114 37,4% 9,7%
Pediatria 1034 1027 99,3% 1160 1150 99,1% 0,2%

Pedopsiquiatria 121 121 100,0% 5 5 100,0% 0,0%
Pneumologia 550 486 88,4% 478 146 30,5% 57,8%

Psiquiatria 655 629 96,0% 646 613 94,9% 1,1%

Urologia 1602 1353 84,5% 1355 530 39,1% 45,3%

CHL 28.356 23.431 82,6% 30.382 25.365 83,5% -0,9%

SERVIÇO

Ano 2016 Ano 2015

Var. 2015/2016

Nº 

Doentes 

em LE

Nº 

Doentes 

em LE com 

TE<TMRG

% Doentes 

tratados 

em tempo 

adequado

Nº 

Doentes 

em LE

Nº 

Doentes 

em LE com 

TE<TMRG

% Doentes 

tratados 

em tempo 

adequado

% Doentes tratados 

em tempo 

adequado

Cirurgia Geral 2003 1394 69,6% 2156 1739 80,7% -11,1%

Dermatologia 122 120 98,4% 99 81 81,8% 16,5%

Ginecologia 225 218 96,9% 218 217 99,5% -2,7%

Neurocirurgia 62 36 58,1% 60 50 83,3% -25,3%

Oftalmologia 1625 1625 100,0% 1266 1266 100,0% 0,0%

Ortopedia 763 754 98,8% 859 848 98,7% 0,1%

Otorrino 258 161 62,4% 183 182 99,5% -37,1%

Urologia 414 409 98,8% 247 241 97,6% 1,2%

CHL 5.472 4.717 86,2% 5.088 4.624 90,9% -4,7%

SERVIÇO

31.12.2016 31.12.2015
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Comparativamente ao período homólogo verificou-se um agravamento deste indicador, com 

uma redução de 90,9% para 86,2% (-4,7%) de utentes a aguardar cirurgia dentro dos 

respetivos TMRG. Este comportamento desfavorável, que também se observa em termos de 

nº de utente e de mediana de tempo de espera, já era expectável considerando os fatores 

anteriormente mencionados: número insuficiente de médicos anestesistas, aumento da 

procura de cuidados e a manutenção da capacidade instalada em termos de recursos 

humanos e físico.  
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ANÁLISE ECONÓMICA E FINANCEIRA 

 

SITUAÇÃO ECONÓMICA 

 

1. RESULTADOS LÍQUIDOS 

O resultado líquido antes de impostos, obtido no exercício de 2016, registou um valor 

negativo de € 2.188.109, em consequência de proveitos totais de € 94.839.618 e de custos 

totais que atingiram € 97.027.727, como se evidencia na seguinte demonstração de 

resultados em 2016.12.31: 

 

 

 

Este desempenho económico negativo, apesar de evidenciar melhoria comparativamente ao 

desempenho observado no exercício anterior, reflete o resultado operacional negativo, que 

está influenciado pelas alterações legais, que vigoram em 2016, e que têm um impacto 

significativo na despesa com pessoal do CHL, nomeadamente a extinção da redução 

remuneratória da Administração Pública, o aumento do valor da retribuição mínima mensal 

garantida para € 530 e o acordo para o reposicionamento dos salários dos enfermeiros para 

o valor de € 1.201,48, bem como pelo elevado volume de contratações de pessoal que se 

verificaram para reforçar os serviços, compensar a saída de recursos que até agora não tinha 

sido possível substituir e responder às necessidades assistenciais. 

 

 

Demonstração de Resultados Realizado 2015 Realizado 2016

Var. 

2015/2016 

(%)

Plano 

Estratégico 

2016

% Execução 

PE 2016

 Proveitos Totais 89.703.006 94.839.618 5,7% 93.999.418 100,9%

 Proveitos Operacionais 88.613.252 93.664.039 5,7% 91.600.749 102,3%

 Proveitos Financeiros 493.098 321.486 -34,8% 421.795 76,2%

 Proveitos Extraordinários 596.656 854.093 43,1% 1.976.875 43,2%

 Custos Totais 93.570.135 97.027.727 3,7% 97.743.645 99,3%

 Custos Operacionais 91.603.710 95.689.273 4,5% 96.858.962 98,8%

 Custos Financeiros 31.609 30.289 -4,2% 38.817 78,0%

 Custos Extraordinários 1.934.815 1.308.165 -32,4% 845.866 154,7%

 Resultados Operacionais -2.990.458 -2.025.235 -32,3% -5.258.214 161,5%

 Resultados Financeiros 461.489 291.198 -36,9% 382.978 124,0%

 Resultados Extraordinários -1.338.160 -454.072 -66,1% 1.131.009 -40,1%

 Resultados Antes de Impostos -3.867.129 -2.188.109 -43,4% -3.744.227 141,6%
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2. RESULTADOS OPERACIONAIS 

O resultado operacional registado no exercício de 2016, no valor de - € 2.025.235, apesar de 

negativo, ficou positivamente acima do previsto no âmbito do PE 2016. Este desvio positivo 

deve-se, em grande medida, à regularização, em 2016, de proveitos relativos aos incentivos 

dos CP 2012 e 2013, no valor de € 1.380.219 e € 1.442.665, respetivamente, e à produção do 

CP 2012, relativamente aos GDH de Internamento, no valor de € 1.455.008. O resultado 

desfavorável está associado, essencialmente, ao comportamento dos custos com pessoal, 

por via das já referidas alterações legais que vigoraram em 2016. 

 

Quanto ao EBITDA, atingiu no exercício de 2016 o montante de € 2.123.367, superior ao 

montante previsto no PE 2016: -€ 1.660.572. 

 

3. PROVEITOS OPERACIONAIS 

Os proveitos operacionais totais, que representam 98,8% dos proveitos totais, atingiram no 

final do exercício € 93.664.039, o que se situa acima da previsão constante do orçamento 

económico considerado no PE 2016, ou seja, traduz-se numa execução de 102,3%. Verificou-

se, também, uma variação positiva de 5,7% relativamente ao período homólogo.  

 

 

 

Prestações de serviços. As prestações de serviços no final de dezembro de 2016 totalizavam 

€ 91.399.728, o que representa uma variação positiva de 6,5% em relação ao período 

homólogo do ano anterior, traduzindo uma taxa de execução de 103,1%, ou seja, acima do 

valor orçamentado. 

 

Relativamente ao CP 2016, e por orientações da ACSS, no seu Ofício Circular n.º 

15274/2016/DPS, de 23.12.2016, foi efetuada uma única fatura referente à produção 

mensal realizada no ano 2016, tendo como base o valor acumulado constante no Relatório 

Proveitos Operacionais Realizado 2015 Realizado 2016

Var. 

2015/2016 

(%)

Plano 

Estratégico 

2016

% Execução 

PE 2016

 Prestações de Serviços 85.788.575 91.400.030 6,5% 88.614.161 103,1%

 Proveitos Suplementares 529.793 533.208 0,6% 553.574 96,3%

 Transferências e Subsídios 124.365 126.760 1,9% 170.400 74,4%

 Outros Proveitos Operacionais 2.170.519 1.604.041 -26,1% 2.262.614 70,9%

 Total 88.613.252 93.664.039 5,7% 91.600.749 102,3%
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Estimativa de Proveitos, extraído do Sistema de Informação para a Contratualização e 

Acompanhamento (SICA), da ACSS. No entanto importa referir que se aguarda, por parte, da 

ACSS, validação dos valores faturados, podendo verificar-se eventual revisão dos montantes 

contabilizados. 

 

No valor total das prestações de serviços está incluído um acréscimo de proveitos de € 

3.661.179, correspondente à previsão de realização de 88,7% dos incentivos previstos para o 

ano, bem como € 1.380.219 e € 1.442.665 de incentivos relativos aos anos 2012 e 2013, 

respetivamente, uma vez que os acréscimos feitos nesses anos foram inferiores ao 

efetivamente faturado em junho e dezembro de 2016. 

 

Foram ainda acrescidos no período proveitos relativos aos episódios de doentes transferidos 

para outros hospitais, no âmbito do SIGIC, em 2015 e até 2016.04.30, faturados ao CHL em 

2016 ou, ainda não faturados, e que o CHL também ainda não faturou à ACSS, no valor de € 

599.934 (corresponde a 100% ou 90% do valor do GDH de cada episódio, consoante as 

transferências tenham sido para hospitais do SNS ou Convencionados, respetivamente). 

 

No que concerne à evolução homóloga, esta está condicionada pelas alterações em termos 

de preços unitários por linha de produção incluídas no CP de 2016 (Consulta Externa – 

redução de 3,0%; Atendimentos na Urgência Médico-Cirúrgica e na Urgência Básica – 

decréscimo de 7,3% e 27,5%, respetivamente; Internamento de Psiquiatria Crónicos - 

aumento de 0,7%; Serviço Domiciliários – aumento de 14,8%). 

 

Proveitos Suplementares. Nesta rubrica, que engloba principalmente rendimentos obtidos 

pela cessação da exploração ou de utilização de instalações do Centro Hospitalar de Leiria, o 

montante realizado no final de dezembro representa 96,3% do valor orçamentado. Quanto à 

comparação homóloga regista-se um ligeiro crescimento de € 3.415 (+0,6%). 

 

Outros proveitos e ganhos operacionais. Esta rubrica apresenta, em termos de execução 

orçamental, uma taxa de 70,9%, o que reflete execução abaixo do valor de orçamentado, 

que se deve ao facto de o consumo de medicamentos cedidos no âmbito do Programa de 

Financiamento Centralizado para a Hepatite C Crónica (€ 523.302), que estabelece que os 

hospitais são reembolsados pelo valor da despesa líquida em que incorram com os 
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medicamentos abrangidos pelo Programa e previstos na Portaria n.º 114-A/2015, ter sido 

muito inferior ao valor inicialmente previsto (€ 1.013.165). 

 

A variação homóloga representa um decréscimo de 26,1% (-€ 566.478), que se deve à 

conjugação de dois fatores: (i) quebra no consumo de medicamentos cedidos no âmbito do 

Programa de Financiamento Centralizado para a Hepatite C Crónica (-€ 385.415); e (ii) 

quebra nas ajudas técnicas (-€ 111.269). 

 

4. CUSTOS OPERACIONAIS 

Representando 98,6% dos custos totais, os custos operacionais registaram no exercício o 

valor de € 95.689.273, traduzindo uma execução de 98,8% em relação ao valor do 

orçamento económico constante do PE e um crescimento, relativamente ao período 

homólogo, de 4,5%. 

 

 

 

Apesar da execução positivamente abaixo do valor orçamentado destacam-se os seguintes 

fatores que influenciaram significativamente o comportamento dos custos no período: (i) 

cortes salariais inferiores aos que vigoraram no período homólogo: em 2016, de acordo com 

a Lei n.º 159-A/2015, de 30 de dezembro, a redução remuneratória prevista na Lei n.º 

75/2014, de 12 de setembro, é progressivamente eliminada, com reversões trimestrais 

(reversão de 40 % nas remunerações pagas a partir de 1 de janeiro de 2016; reversão de 60 

% nas remunerações pagas a partir de 1 de abril de 2016; reversão de 80 % nas 

remunerações pagas a partir de 1 de julho de 2016; eliminação completa da redução 

remuneratória a partir de 1 de outubro de 2016), enquanto no período homólogo a reversão 

foi de apenas 20%; e (ii) elevado volume de contratações de pessoal para reforçar os 

Custos Operacionais Realizado 2015 Realizado 2016

Var. 

2015/2016 

(%)

Plano 

Estratégico 

2016

% Execução 

PE 2016

 CMVMC 20.426.208 20.104.870 -1,6% 20.719.624 97,0%

 FSE 17.707.594 17.834.242 0,7% 18.070.815 98,7%

 Custos com Pessoal 49.949.150 53.463.904 7,0% 54.332.136 98,4%

 Outros Custos Operacionais 135.508 137.655 1,6% 138.746 99,2%

 Amortizações 3.307.656 3.405.137 2,9% 3.597.641 94,6%

 Provisões 77.595 743.465 858,1% 0 -

 Total 91.603.710 95.689.273 4,5% 96.858.962 98,8%
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serviços, compensar a saída de recursos que até agora não tinha sido possível substituir e 

responder às necessidades assistenciais. 

 

Quanto à variação homóloga positiva de 4,5%, traduzida num acréscimo de custos 

operacionais de € 4.085.563, é explicada essencialmente pelo comportamento desfavorável 

das rubricas de custos com pessoal (+7,0% ou +€ 3.514.754) e de provisões (+858,1% ou +€ 

665.870). 

 

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

20.104.807 no final do período, representando 97,0% do orçamentado.  

 

 

 

Apesar do comportamento favorável ao nível dos consumos, importa referir o impacto da 

alteração ao tratamento de doentes com Hepatite C, principalmente nos custos do ano 

2015, pelo que, expurgado este efeito nos dois períodos em análise, verificar-se-ia um 

aumento global dos consumos de 0,3% (no lugar do decréscimo registado de -1,6%), sendo 

que ao nível dos produtos farmacêuticos a variação passava de -1,3% para +2,2%. 

 

É ainda de destacar a variação registada nos reagentes (-15,4%), que se deve em parte à 

implementação do módulo Ekanban no Serviço de Patologia Clínica em fevereiro de 2016, 

que conduziu à criação de stock no armazém periférico e à revertência dos respetivos 

consumos (o registo das compras dos artigos neste serviço era realizada segundo “entrada 

por saída”, ou seja, contabilizadas diretamente como custo independentemente do seu 

efetivo consumo). 

 

Relativamente ao material de consumo clínico regista-se uma variação desfavorável face ao 

período homólogo (+3,5% ou +€ 260.556) em consequência do aumento da atividade 

assistencial na generalidade das linhas de produção. 

Consumos Realizado 2015 Realizado 2016

Var. 

2015/2016 

(%)

Plano 

Estratégico 

2016

% Execução 

PE 2016

 Produtos Farmacêuticos 11.614.586 11.468.800 -1,3% 12.152.939 94,4%

 Material Consumo Clínico 7.461.697 7.722.252 3,5% 7.580.616 101,9%

 Restantes Consumos 1.349.925 913.818 -32,3% 986.069 92,7%

 Total 20.426.208 20.104.870 -1,6% 20.719.624 97,0%
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Fornecimentos e Serviços Externos. Relativamente à rubrica de subcontratos regista um 

valor de € 4.994.688, ou seja, 96,5% do orçamentado, e a variação homóloga traduz um 

acréscimo de encargos de 4,6% (+€ 217.496). Este comportamento desfavorável está 

relacionado com o aumento registado na rubrica Internamento de Doentes – Entidades do 

Ministério da Saúde (+€ 720.257), em resultado (i) da alteração ao procedimento de registo 

dos encargos com doentes transferidos no âmbito do SIGIC, sendo que em 2015 apenas 

foram contabilizados como custo do exercício os episódios faturados em 2015, enquanto em 

2016, para além dos episódios faturados no ano, acresceu-se os encargos estimados com os 

doentes transferidos em 2015 e 2016, ainda não faturados (+€ 666.353), e (ii) do aumento 

dos encargos estimados com doentes referenciados pelo CHL para as Irmãs Hospitaleiras, no 

âmbito do Programa de Tratamento a Doentes Mentais Crónicos Institucionalizados (+€ 

53.905). 

 

 

 

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

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

Fornecimentos e Serviços), no montante de € 12.839.554, traduz uma execução de 99,6% do 

orçamentado e uma variação homóloga de -0,7% (-€ 90.847). Apesar desta evolução 

homóloga favorável, importa destacar o crescimento verificado na rubrica de Serviços 

Técnicos de Recursos Humanos (+€ 317.158 ou +8,0%), o que se deve em parte (i) à 

alteração ao contrato com IMI, para apoio 24h, com efeitos a 1 de junho de 2015 (+€ 47.700 

a dezembro de 2016 comparativamente a igual período do ano anterior); (ii) ao aumento dos 

encargos com anestesistas em regime de CPS, em € 124.915, em resultado do maior número 

de horas contratadas e da alteração do valor hora pago (passou de €28,78/hora para 

€60/hora); e (iii) ao aumento do valor hora pago à Insidepurple pelos médicos de clínica 

geral, afetos às urgências de Leiria, Pombal e Alcobaça, entre janeiro e junho de 2016, que 

passou de €22,5 para €24,5/hora (cerca de +€ 62.000 no período), e à Talenter, a partir de 

julho de 2016, que passou para €23,61/hora (+€ 33.617 no período).  

Fornecimentos e Serviços 

Externos
Realizado 2015 Realizado 2016

Var. 

2015/2016 

(%)

Plano 

Estratégico 

2016

% Execução 

PE 2016

 Subcontratos 4.777.192 4.994.688 4,6% 5.173.694 96,5%

 Fornecimentos e Serviços 12.930.402 12.839.554 -0,7% 12.897.121 99,6%

 Total 17.707.594 17.834.242 0,7% 18.070.815 98,7%
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Importa ainda referir o aumento registado na rubrica de Honorários (+€ 44.074 ou +10,3%), 

em grande medida associado (i) à contratação de anestesistas a recibos verdes (até 

setembro de 2015 recorreu-se exclusivamente a uma empresa de prestação de serviços), 

com um impacto nesta rubrica de cerca de € 48.858, e (ii) à reposição gradual dos cortes 

(10%) em vigor no ano anterior (+€ 15.010). 

 

Custos com Pessoal. Este conjunto de custos totalizou no exercício de 2016 o valor de € 

53.463.904, o que representa uma taxa de execução de 98,4% do orçamentado, e reflete 

uma variação homóloga de +7,0%. Este desempenho desfavorável em termos de evolução 

homóloga, com maior impacto ao nível da remuneração base do mês, subsídios de férias e 

natal e respetivos encargos sobre as remunerações, decorre do efeito conjugado dos 

seguintes factos: (i) a redução remuneratória, prevista na Lei n.º 75/2014, de 12 de 

setembro, ter uma reversão de 40% no 1º trimestre 2016, de 60% no 2º trimestre de 2016, 

de 80% no 3º trimestre de 2016 e ser completamente eliminada a partir de 1 de outubro de 

2016, quando no período homólogo essa reversão foi de apenas 20% (+€ 1.028.688); (ii) 

aumento do valor da retribuição mínima mensal garantida para € 530, estabelecido no 

Decreto-Lei n.º 254-A/2015, de 31 de dezembro (+€ 130.214); (iii) reposicionamento dos 

salários dos enfermeiros para o valor de € 1.201,48 em outubro de 2015 (+€ 265.680); e (iv) 

a contratação de pessoal para responder às necessidades assistenciais do CHL (+€ 

2.149.547).  

 

 

 

Importa ainda destacar o aumento da atividade realizada em regime adicional (+13,2% ou 

+347 cirurgias), com consequente aumento dos encargos com o SIGIC (+€ 346.661 ou 

+23,2%). 

Custos Pessoal Realizado 2015 Realizado 2016

Var. 

2015/2016 

(%)

Plano 

Estratégico 

2016

% Execução 

PE 2016

 Remunerações Órgãos Sociais 323.873 347.256 7,2% 346.733 100,2%

 Remuneração Base do Pessoal 28.055.692 29.833.571 6,3% 30.367.909 98,2%

 Suplementos de Remunerações 6.688.191 7.579.266 13,3% 8.064.431 94,0%

 Prestações Sociais 81.275 84.690 4,2% 84.066 100,7%

 Subsídio de Férias / Natal 5.105.647 5.241.557 2,7% 5.168.807 101,4%

 Pensões 103.990 100.686 -3,2% 91.259 110,3%

 Encargos s/ Remunerações 9.189.072 10.104.358 10,0% 10.028.089 100,8%

 Outros Custos 401.410 172.519 -57,0% 180.842 95,4%

 Total 49.949.150 53.463.904 7,0% 54.332.136 98,4%
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Amortizações. Ao atingirem no exercício o montante de € 3.405.137, representando apenas 

3,6% do conjunto dos custos operacionais, traduzem uma taxa de execução de 94,6% do 

orçamentado e uma variação homóloga de 2,9%, o que reflete essencialmente os efeitos do 

investimento realizado ao longo dos últimos exercícios. 

 

Provisões do Exercício. No final do ano as provisões totalizaram € 743.465, o que representa 

um crescimento de 858,1% 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, dos quais podem vir a resultar custos. 

 

5. RESULTADOS FINANCEIROS 

No final do exercício regista-se um resultado financeiro positivo de € 291.198, como 

consequência de proveitos financeiros de € 321.486 e de custos financeiros de € 30.289. 

 

 

 

No que se refere aos proveitos financeiros, a sua fonte está associada, essencialmente, a 

descontos de pronto pagamento obtidos (€ 315.456).  

 

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

juros de mora e a encargos com serviços bancários. 

 

 

 

6. RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS 

No exercício de 2016, os resultados extraordinários apresentaram um valor negativo de € 

454.072. 

 

Proveitos Extraordinários. O valor registado nesta rubrica no final do ano (€ 854.093), 

traduz um crescimento homólogo de 43,1% (+€ 257.437), situando-se, em termos de 

Proveitos Financeiros Realizado 2015 Realizado 2016

Var. 

2015/2016 

(%)

Plano 

Estratégico 

2016

% Execução 

PE 2016

 Total 493.098 321.486 -34,8% 421.795 76,2%

Custos Financeiros Realizado 2015 Realizado 2016

Var. 

2015/2016 

(%)

Plano 

Estratégico 

2016

% Execução 

PE 2016

 Total 31.609 30.289 -4,2% 38.817 78,0%
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execução (43,2%), abaixo do valor orçamentado. Não obstante a natureza em parte 

imprevisível desta rubrica, a variação registada decorre em grande medida de em 2016, 

comparativamente a 2015, se terem verificado mais anulações de provisões constituídas em 

anos anteriores (em 2015 foram anulados € 58.035, enquanto em 2016 o valor ascendeu a € 

98.171), mais ganhos em existências (+€ 188.201) e a aplicação de mais multas (+€ 106.395), 

nomeadamente à CB – Sociedade Médica (foram aplicadas multas contratuais que 

totalizaram € 124.826 em 2016). 

 

 

 

No que respeita à baixa taxa de execução, importa referir que aquando da elaboração do PE 

2015-2017, considerou-se o proveito relativo aos incentivos do CP de 2012, no valor de € 

1.380.219, como proveito extraordinário, tendo o mesmo, no final do ano sido registado 

como prestação de serviços. 

 

Custos e Perdas Extraordinárias. O valor processado no montante de € 1.308.165, 

representa 154,7% do orçamentado e uma variação homóloga de -€ 626.650 (-32,4%). Não 

obstante a natureza em parte imprevisível desta rubrica, os montantes registados nesta 

rubrica respeitam essencialmente a correções relativas a exercícios anteriores (€ 1.166.288), 

designadamente (i) a regularização de € 414.401, relativa a acréscimos de taxas 

moderadoras em dívida do ano 2013, (ii) a anulação de acréscimo de proveitos relativos ao 

CP 2012, no valor de € 470.798, e (iii) a anulação de acréscimos de proveitos efetuados 

relativos à exploração dos bares por parte de António Ribeiro Honório em 2014 e 2015, no 

valor de € 99.279. 

 

 

 

 

 

Proveitos Extraordinários Realizado 2015 Realizado 2016

Var. 

2015/2016 

(%)

Plano 

Estratégico 

2016

% Execução 

PE 2016

 Total 596.656 854.093 43,1% 1.976.875 43,2%

Custos Extraordinários Realizado 2015 Realizado 2016

Var. 

2015/2016 

(%)

Plano 

Estratégico 

2016

% Execução 

PE 2016

 Total 1.934.815 1.308.165 -32,4% 845.866 154,7%
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SITUAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL 

 

Da análise do Balanço em 31.12.2016 verifica-se que, no final deste exercício, o ativo líquido 

total atinge o valor de € 65.273.356, o que representa um ligeiro aumento de 0,3% (+€ 

205.162) em relação ao verificado no final do exercício anterior. 

 

 

 

1. ATIVO 

Por componentes, do lado do ativo, o imobilizado líquido regista em 31.12.2016 uma quebra 

de 4,2% (-€ 922.032), como consequência do facto dos valores do investimento realizado no 

período (€ 2.447.990) totalizarem um montante inferior ao das amortizações (€3.405.137), a 

par de se terem concretizado alienações de ativos no montante de € 108.049. 

 

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

12,0% (-€ 4.748.020), a evolução registada teve como principal fator justificativo, em 

comparação com a situação em 31 de dezembro do ano anterior, a redução da dívida das 

instituições do estado, no montante de € 4.962.791, em função da regularização de dívida 

referente a contratos programa de anos anteriores, com impacto favorável ao nível do prazo 

médio de recebimentos que passou de 147 dias, em 31.12.2015, para 121 dias, em 

31.12.2016. 

 

 

 

Balanço 31.12.2015 31.12.2016
Variação 

2015/2016

 Ativo

 Imobilizado Líquido 21.852.743 20.930.711 -4,2%

 Ativo Circulante 39.615.720 34.867.700 -12,0%

 Acréscimos e Diferimentos 3.599.731 9.474.945 163,2%

 Total 65.068.194 65.273.356 0,3%

 Fundos Próprios e Passivo

 Fundos Próprios 42.628.387 40.410.308 -5,2%

 Passivo 12.665.507 13.424.835 6,0%

 Acréscimos e Diferimentos 9.774.300 11.438.212 17,0%

 Total 65.068.194 65.273.356 0,3%
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2. FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO 

Os fundos próprios apresentam uma variação negativa de -5,2% como consequência do 

resultado líquido negativo do exercício (-€ 2.218.079). 

 

O passivo, sem acréscimos e diferimentos, verificou em 31.12.2016, por comparação com o 

exercício anterior, um aumento de 6,0% (+€ 759.328), que foi originado, essencialmente, 

pelo aumento das dívidas a fornecedores c/c (+€ 1.042.856) e das provisões para riscos e 

encargos (+€ 672.465). A evolução negativa no montante do passivo resultou no 

agravamento do prazo médio de pagamentos a fornecedores, que passou de 42 dias, em 

31.12.2015, para 53 dias, em 31.12.2016.  

 

3. EQUILÍBRIO FINANCEIRO 

 

 

 

O rácio da liquidez geral é superior a 1, o que significa que o ativo corrente é superior ao 

passivo corrente e evidencia que, durante o ano 2016, houve capacidade de solver os 

compromissos de curto prazo. 

 

Analisando os rácios referentes ao equilíbrio financeiro de médio e longo prazo, constata-se 

que a situação líquida, totalizando € 40.410.308, representa uma cobertura de 62% do ativo 

total. 

 

No final do exercício de 2016 o Centro Hospitalar apresenta em termos financeiros uma 

situação favorável, apesar de se verificar uma quebra de autonomia financeira, solvabilidade 

e liquidez geral. Por se continuar a verificar um atraso na regularização de CP de anos 

Indicadores Financeiros 31.12.2015 31.12.2016

 Autonomia Financeira (%) 65,5 61,9

 Solvabilidade (%) 190,0 162,5

 Liquidez Geral 1,77 1,40

 Liquidez Imediata 0,14 0,12

 Prazo médio de pagamentos (dias) * 42 53

 Prazo médio de recebimentos (dias) ** 147 121
 * PMP conforme RCM n.º 34/2008

 ** Inclui ACSS (execução do contrato-programa)
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anteriores, e apesar de se terem registado regularizações em dezembro de 2014 de € 

6.500.000, em outubro de 2015 de € 2.000.000, em agosto de 2016 de € 2.000.000 e em 

novembro de 2016 de € 3.000.000, relativas aos CP 2010 e 2011, bem como o recebimento 

de € 789.328, por compensação do aumento de custos com a reposição salarial no ano 2016, 

é expectável que o CHL, no curto prazo, apresente limitações na tesouraria. 
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RECURSOS HUMANOS 

 

Evolução de efetivos. Durante o exercício de 2016 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 2016 o CHL regista um crescimento de 

75 efetivos (+ 3,9%) em relação ao ano anterior.  

 

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

persistência do quadro de dificuldades de recrutamento em algumas áreas clínicas 

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

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

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

contratação de empresas especializadas – a manutenção, com incidência crescentemente 

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

10428/2011, de 1 de agosto, e n.º 3586/2016, de 3 de março, do Secretário de Estado da 

Saúde, pelo Decreto-lei n.º 18/2016, de 13 de abril, pelo Despacho n.º 5911-C/2016, de 3 de 

maio e pelo Despacho Conjunto n.º 12083/2011, de 7 de setembro dos Ministros de Estado 

e das Finanças e da Saúde, que fazem depender a contratação de pessoal, mesmo a termo 

certo, da prévia autorização da tutela, o que tem gerado dificuldades adicionais no propósito 

de ajustar a afetação de efetivos às necessidades operacionais dos serviços. 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

 Orgãos de direção 5 4 0 1 0 0 5 5

 Dirigentes 2 2 2 2 0 0 4 4

 Médicos 199 209 120 139 20 19 339 367

 Técnicos superiores de saúde 7 7 13 14 1 1 21 22

 Técnicos superiores de serviços sociais 8 8 2 3 0 0 10 11

 Outros técnicos superiores 2 2 18 17 3 3 23 22

 Pessoal de enfermagem 485 482 245 276 0 0 730 758

 Técnicos de diagnóstico e terapêutica 73 69 39 51 0 0 112 120

 Pessoal assistente técnico 95 87 59 73 0 0 154 160

 Pessoal assistente operacional 234 224 277 291 0 0 511 515

 Pessoal informático 3 3 5 6 0 0 8 9

 Outro pessoal    1 1 0 0 1 0 2 1

 Total 1.114 1.098 780 873 25 23 1.919 1.994

Categoria Profissional
Função Pública Contrato Trabalho

Prestadores de 

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

humanos da organização, reconhecendo a importância do desenvolvimento das suas 

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

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

política de definição e de execução de planos de formação interna do pessoal, através da 

utilização de verbas próprias do Centro Hospitalar.  

 

Os quadros seguintes sintetizam o movimento associado à formação (1.546 formandos 

envolvidos e um total de 273 horas de formação): 

 

Designação Ação de Formação
Carga 

Horária

N.º 

Formandos
Destinatários

Entidade 

Financiadora

Ventilação Não Invasiva 6 73 Enfermeiros e TDT

Validação de Prescrições Terapeuticas 2 214 Enfermeiros

Gases Medicinais 2 21
Médicos, Enfermeiros e 

Assistentes Operacionais(AO)
Formação em Comunicação e Relacionamento em Equipa, 

Gestão de Stress e de Conflitos
21 8

SUG/SUB/SUP/SUGO: AO e 

enfermeiros

CIPE 7 35 Enfermeiros

Atendimento ao publico de excelência 14 14 Assistentes Técnicos

Implementação - 5's 16 20 Multidisciplinar - SGRH

Clinical Investigator Certificate (nivel 1) 8 1 Profissionais de saúde

Ação  de sensibilização: Cuidados em fim de vida 7 52
Médicos e Enfermeiros 

H.Dia/Medicina

Protecção Radiológica 18 10
Multidisciplinar-Trabalhadores 

com dosimetro

Excel- Nível Avançado 7 16 Assistentes Técnicos

INTRANET 1,5 32
Multidisciplinar - elos da 

INTRANET

Enquadramento legal e gestão da informação confidencial 4 21 Multidisciplinar

Desnutrição associada à doença em meio hospitalar 4 13 Médicos e Enfermeiros

Nutrição em doentes oncológicos 3 13 Médicos e Enfermeiros

Sépsis 6 30 Médicos e Enfermeiros

Violência Doméstica, Materna, Infantil e Juvenil 4 31 Muldisciplinar

Comunicação do risco e "transmissão de más notícias 6 90 Médicos e Enfermeiros

Comunicar com assertividade 8 35 Muldisciplinar

Gestão de Stresse e de Conflitos 8 52 Muldisciplinar

Liderar e motivar equipas de trabalho 6 44 Chefias

CHL, EPE
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Em simultâneo com o desenvolvimento do plano de formação institucional, continuou-se a 

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

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

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

reuniões de carácter técnico-científico. 

 

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

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

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

Função Pública, continuou-se a proceder à avaliação do pessoal com o referido estatuto e, 

bem assim, do pessoal com contrato individual de trabalho que manifestou essa vontade, de 

acordo com a norma SIADAP, que através de regulamentação própria passou a ser, também, 

aplicada a trabalhadores da carreira médica e enfermagem. 

A avaliação dos técnicos de diagnóstico e terapêutica continuou a decorrer de acordo com as 

normas próprias da carreira.  

Designação Ação de Formação
Carga 

Horária

N.º 

Formandos
Destinatários

Entidade 

Financiadora

Código dos Contratos Públicos 8 16 Muldisciplinar

Conversão de contas POCMS- SNC 10 16 Muldisciplinar: SGF e SPIG

kaizen in Heathcare 7 43
Muldisciplinar: Esterilização e 

serviço farmaceutico

Reuniões Produtivas e eficazes 7 27 Chefias 

Segurança do doente - enquadramento jurídico 7 43 Médicos e Enfermeiros

Segurança contra incêndios - uso de meios de extinção 3 167 Muldisciplinar

Transporte de Doentes Críticos 16 17
Médicos e 

Enfermeiros:SUG/SUB/SUP/SU

Prevenção de acidentes de trabalho no CHL  7 41 Multidisciplinar

Programa de Segurança de Laboratório  3 20 Profissionais dos Laboratórios

Triagem de resíduos 2 34 Muldisciplinar

Gerir emails com sucesso 3 19 Multidisciplinar

Suporte Avançado Vida 16 10 Médicos e Enfermeiros

Suporte Básico de Vida 4 65 Multidisciplinar

Triagem de Manchester 7 58 Enfermeiros SUG e SUB

Workshops- Ventilação Não Invasiva 3 46 Médicos e enfermeiros

IACS-precauções básicas 4 91 Multidisciplinar

Kaizen in Heathcare – implementação 7,5 8
Multidisciplinar:Serviço 

farmaceutico

CHL, EPE
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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 adotada em exercícios anteriores, visando os seguintes objetivos principais: 

promover, com âmbito plurianual, um plano de investimentos de substituição, 

especialmente de equipamentos médico-cirúrgicos, visando a reposição e atualização do 

potencial técnico, de diagnóstico e terapêutico, dos serviços clínicos; adequar 

permanentemente a capacidade operacional dos serviços assistenciais, através do 

redimensionamento, remodelação ou modernização de instalações e equipamentos afetos a 

unidades operacionais de grande procura ou de diferenciação clínica específica; garantir a 

atualização e o desenvolvimento dos sistemas de informação e gestão da informação, 

designadamente clínica e logística, com o objetivo de melhorar a respetiva qualidade de 

serviço; melhorar as condições de humanização e conforto dos doentes, através da 

reabilitação de instalações degradadas ou inadequadas. 

 

 

 

O investimento realizado durante 2016 totalizou € 2.451.058, tendo sido afetado 

principalmente aos seguintes grupos de ativos:  

 

a) Aquisição de equipamento, no montante de € 1.346.274, representando cerca de 55% do 

investimento total realizado, de que se destacam, pelo valor ou diferenciação técnica 

que envolvem, os seguintes: 

i. Monitores multiparametros (€ 152.399); 

Investimento Realizado Ano 2015 Ano 2016

Plano 

Estratégico 

2016

% Execução 

PE 2016

 Edifícios e Outras Construções 1.745.799 817.924 1.000.000 81,8%

 Equipamento Básico 1.622.973 1.075.899 955.000 112,7%

 Equipamento Administrativo e Informático 568.427 270.376 200.000 135,2%

 Imobilizações Incorpóreas 111.453 3.068 2.286 134,2%

 Imobilizações em Curso 552.549 281.297 220.959 127,3%

 Outros 6.639 2.494 5.500 45,4%

 Total 4.607.839 2.451.058 2.383.745 102,8%
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ii. Ventiladores pulmonares (€ 89.040); 

iii. Instrumental de laparoscopia (€ 82.501); 

iv. Torre de imagem cirúrgica para o Bloco Operatório (€ 71.573); 

v. Equipamentos de esterilização para o serviço de Pneumologia (€ 63.345); 

vi. Torre de Imagem para o serviço de Urologia com Videocitoscópio Flexível (€ 

58.790); 

vii. Biómetro de não contacto de alta precisão (€ 47.601); 

viii. Broncoscopia Rígida e Toracoscopia para o serviço de Pneumologia (€ 43.666); 

ix. Servidores blade (€ 40.418); 

x. Equipamentos para o serviço de oftalmologia (€ 40.310); e 

xi. Mesa operatória (€ 38.240). 

b) Edifícios e outras construções, no montante de € 1.099.221 (incluindo o valor das 

imobilizações em curso que se refere na totalidade a esta componente), representando 

cerca de 45% do investimento total e envolvendo, designadamente: 

i. Empreitada de construção da unidade de Pneumologia (€ 281.901); 

ii. Empreitada de remodelação da antiga adega dos Andrinos para o Hospital de Dia de 

Psiquiatria (€ 260.337); 

iii. Fornecimento e instalação de sistema de deteção de incêndio para o HSA – pisos 1 e 

3 e consulta externa – e HABLO (€ 71.677); 

iv. Empreitada de remodelação dos balneários no HSA (€ 39.056); e 

v. Fornecimento e montagem central de tratamento de águas (€ 35.055). 
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PROJETOS 

 

O ano de 2016 ficou fortemente marcado pelo alargamento da sua área de influência, com a 

agregação de todo o concelho de Ourém. Tal decisão, operada com início a 1 de Julho de 

2016, representou um aumento de cerca de 12% (43.000 habitantes) à população servida 

pelo CHL, com impacto em todas as áreas assistenciais, com maior visibilidade na procura do 

Serviço de Urgência e na Consulta Externa.  

 

Por outro lado, 2016 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 previstos aumentos de custos com o pessoal, em 

particular.  

 

Apesar dessa circunstância, e sendo certo que 2016 foi o ano em que o CHL registou o valor 

mais baixo de investimento desde 2008, foi possível desenvolver um conjunto de ações e 

intervenções conducentes à concretização da nossa 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 2016: 

 

• Implementação do Sistema de Informação SONHO/SClínico 

• Novo Serviço de Pneumologia 

• Novo Hospital de Dia de Psiquiatria – UIDEPP 

• Projeto da Unidade de Ambulatório de Neurologia 

• Integração do Concelho de Ourém na Área de Influência do CHL  

• Reconhecimento do Centro de Referência para a Área de Oncologia de Adultos – Cancro 

do Reto 

• Reconhecimento do Centro de Referência para a Área de Oncologia de Adultos – Cancro 

do Hepatobílio/Pancreático 

• HABLO: Início da Cirurgia de Ambulatório de Ortopedia  
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• Remodelação e Alteração dos Balneários do HSA 

• Certificação Energética 

• Reformulação do Gabinete de Auditoria e Codificação Clínica 

• Conclusão do Projeto do CCTV em todo o CHL 

• Controlo de Acessos ao Serviço de Imagiologia 

• Aquisição e Instalação de Estantes Móveis no Arquivo da UIDEPP 

• Empreitada de Pintura de Heliporto e Execução de Marcações Rodoviárias 

• Projeto Refood – Protocolo entre o CHL e a Uniself  

• Projeto “WiFi@Utentes”  

• Novas Áreas de Trabalho no HDP: Obstetrícia, Endocrinologia e Terapia da Fala 

• Novas Áreas de Trabalho no HABLO: Endocrinologia, Ginecologia, Pedopsiquiatria e 

Urologia 

• Colaboração com o Brisa Student Drive Camp, no âmbito do projeto Leiria Capital Jovem 

da Segurança Rodoviária 

• O Centro Hospitalar de Leiria e a Universidade da Beira Interior formalizaram um 

protocolo de cooperação nas áreas da informação, investigação e da extensão 

universitária 

• O Gabinete de Comunicação do CHL dinamizou no Hospital de Santo André a terceira 

edição da campanha de dádivas de sangue, em parceria com Instituto Português do 

Sangue e Transplantação, dirigida aos seus colaborados 

• Consolidação da utilização das receitas sem papel (disponível desde dezembro de 2015) 

• Workshop de cirurgia reconstrutiva urológica dinamizado pelo Serviço de Urologia do 

Centro Hospitalar de Leiria, em parceria com a Sociedade Portuguesa de Andrologia e do 

Serviço de Urologia do Centro Hospitalar de Cova da Beira 

• Sessões de Acolhimento e Integração de Novos Profissionais, projeto dinamizado pela 

Comissão de Humanização do CHL 

• Angariação de Material Didático para os utentes do Serviço de Psiquiatria e Saúde 

Mental, iniciativa dinamizada pela Comissão de Humanização do CHL 

 

 

 

 


























































































































