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I. Missão, Objetivos e Políticas 
 
 
1. Indicação da missão e da forma como é prosseguida, assim como da visão e dos valores 

que orientam a empresa (vide artigo 43.º do Decreto-Lei n.º 133/2013).  

O Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, E.P.E. foi criado pelo Decreto-lei nº 27/2009, 

de 27 de janeiro, agregando o Hospital de S. Sebastião, E.P.E., o Hospital de São João da 

Madeira e o Hospital de S. Miguel (Oliveira de Azeméis), com efeitos a 1 de fevereiro de 

2009.  

 

Desta forma, a criação do Centro Hospitalar enquadra-se na política do Ministério da Saúde 

de reorganização da estrutura assistencial existente, tendo em vista a melhoria da 

articulação entre os diversos estabelecimentos e a garantia da sustentabilidade económica e 

financeira do Serviço Nacional de Saúde. 

 

No caso presente impunha-se uma profunda reformulação da rede de prestação de cuidados 

hospitalares da parte norte do distrito de Aveiro, em especial com a concentração de 

recursos e a introdução de uma nova abordagem gestionária dos mesmos, em sintonia com 

a alteração do estatuto jurídico da maior parte dos Hospitais/Centros Hospitalares, primeiro 

com a constituição de sociedades anónimas e depois com a transformação em entidades 

públicas empresariais. No entanto, mantém-se ainda em funcionamento o Hospital Francisco 

Zagalo – Ovar, com uma missão pouco definida, não dispondo de capacidade de tratamento 

dos doentes que são encaminhados para internamento a partir da urgência do Hospital de 

São Sebastião. 

 

A missão do Centro Hospitalar está centrada no atendimento e no tratamento, em tempo 

útil, dos doentes dos concelhos da parte norte do distrito de Aveiro, com eficiência, 

qualidade e a custos socialmente comportáveis, em articulação com a rede de hospitais que 

integram o Serviço Nacional de Saúde, com a rede de cuidados de saúde primários e com a 

rede nacional de cuidados continuados integrados. Faz, ainda, parte da missão, a 

participação no ensino e na formação pré e pós – graduada de pessoal técnico de saúde e o 

desenvolvimento de linhas de investigação clínica. 

 

Nos termos do Regulamento Interno sublinham-se os principais valores da Instituição: 

Respeito pelo indivíduo – procurar dar resposta às necessidades dos doentes e dos 

colaboradores, com respeito pela privacidade e encorajar a sua participação no processo de 

decisão; Qualidade – procurar a excelência na prestação de cuidados, utilizando modernas 

tecnologias, num ambiente seguro, atrativo e amigável; Performance – utilizar de modo 

eficiente os recursos da comunidade; Inovação – incentivar e premiar a exploração de novas 

ideias e o desenvolvimento de novas atividades; Ética – advogar os mais elevados princípios 

de conduta em todas as ações e decisões, como base para confiança pública. 
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2. Indicação de políticas e linhas de ação desencadeadas no âmbito da estratégia definida 

(vide artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 133/2013), designadamente:  

a) Objetivos e resultados definidos pelos acionistas relativos ao desenvolvimento da 

atividade empresarial a alcançar em cada ano e triénio, em especial os económicos e 

financeiros;  

Tendo presente que o Centro Hospitalar é responsável pela prestação de cuidados de saúde 

a uma população elevada, superior a 330.000 habitantes, bem como as responsabilidades 

assistenciais que decorrem dos Contratos Programa celebrados com o Ministério da Saúde, 

torna-se necessário uma sistemática adaptação à evolução da procura de cuidados de saúde 

e uma adequada articulação com as unidades de saúde mais diferenciadas.  

 

A atividade assistencial do Centro Hospitalar tem sido orientada para satisfazer a procura de 

cuidados de saúde, de modo a garantir níveis adequados de qualidade e de acessibilidade 

aos cuidados de saúde. 

 

Nos últimos anos, esta estratégia tem sido condicionada pela necessidade de redução dos 

custos de todas as rubricas da despesa. Em especial, desde 2010, impôs-se um esforço 

acrescido na redução dos custos de exploração, tendo em vista o ajustamento com a baixa 

dos preços definidos para as diferentes linhas de produção, conforme as orientações 

emanadas pelos Ministérios da Saúde e das Finanças e da Administração Pública. 

 

Em termos genéricos, as principais linhas de orientação definidas pelo Conselho de 

Administração, centram-se nos seguintes aspetos: 

 

• A melhoria da articulação com as instituições de prestação de cuidados de saúde 

primários, nomeadamente através da partilha dos processos clínicos eletrónicos; 

• A melhoria da articulação com as unidades de cuidados continuados; 

• A implementação da equipa intra-hospitalar de cuidados paliativos; 

• A racionalização da estrutura assistencial, nos termos da carteira de serviços 

regional, e conforme o Plano Estratégico 2013-2015; 

• A realização de auditorias internas de acompanhamento e avaliação da utilização da 

lista de verificação da segurança cirúrgica; 

• O aprofundamento dos procedimentos de gestão de risco associados ao registo e 

análise de incidentes relacionados com a segurança do doente; 

• O aumento da quota de prescrição de medicamentos genéricos para aviamento nas 

farmácias de oficina; 

• O desenvolvimento do processo clínico eletrónico (MEDTRIX EPR) para automatização 

de recolha de indicadores relacionados com a prestação de cuidados de saúde; 

• A melhoria do nível de reporting relacionado com a prescrição médica e com exames 

de diagnóstico e terapêutica;   

 3 



RELATÓRIO DE GOVERNO SOCIETÁRIO 2014    

• A racionalização do consumo de exames de diagnóstico e de medicamentos, através 

da introdução / revisão dos protocolos clínicos em uso; 

• A redução de encargos nas áreas com um maior peso relativo na estrutura dos 

custos de exploração, em especial trabalho extraordinário, medicamentos, material 

de consumo clínico e aquisição de exames de diagnóstico e terapêutica no exterior; 

• A racionalização dos consumos de energia elétrica, combustíveis, água e 

comunicações; 

• Melhoria dos processos de aquisição de bens e serviços e a colaboração estreita com 

os SPMS e a ANCP. 

 

b) Grau de cumprimento dos mesmos, assim como a justificação dos desvios verificados e 

das medidas de correção aplicadas ou a aplicar. 

Em 2014, o CHEDV cumpriu, na generalidade, os objetivos da atividade produtiva, tendo 

mesmo ultrapassado os 100% em algumas áreas, conforme se pode observar no quadro a 

seguir apresentado: 

 

Movimento das principais linhas de produção em 2014 

Linha de Produção 
Plano de 

atividades 
2014 

Realizado 
2014 

Taxa de 
Realização 

    
  Internamento - Doentes Saídos    

  GDH Médicos 12.720 12.396 97% 
  GDH Cirúrgicos - Total 8.635 8.264 96% 

  GDH Cirúrgicos - Programados 6.040 5.739 95% 
  GDH Cirúrgicos - Urgentes 2.595 2.525 97% 

GDH - Total 21.355 20.660 97% 
    

  Consultas Externas    
  Primeiras Consultas 117.510 113.035 96% 
  Consultas Subsequentes 199.330 188.528 95% 
  Nº Total Consultas Médicas 316.840 301.563 95% 

    
  Urgência    
  N.º de Atendimentos (sem Internamento) 167.110 168.615 101% 
    
  Sessões em Hospital de Dia    
   
 
  Imuno-hemoterapia 

910 889 98% 

  Psiquiatria 4.500 5.719 127% 
  Outros 9.000 8.946 99% 
    
  Serviços Domiciliários    
  Total de Visitas Domiciliárias 1.750 1.786 102% 
    
  GDH Ambulatório    
  GDH Médicos 5.380 6.363 118% 
  GDH Cirúrgicos 7.350 7.656 104% 
    
  Programas de Saúde    
  Diagnóstico Pré-Natal - N.º Protocolos I 1.100 718 65% 
  Diagnóstico Pré-Natal - N.º Protocolos II 100 136 136% 
  IG até 10 semanas - N.º IG Medicamentosa em Amb. 250 208 83% 
  IG até 10 semanas - N.º IG Cirúrgica em Amb. 2 1 50% 
  N.º Consultas de Apoio à Fertilidade 240 270 113% 
  N.º Induções Ováricas 30 31 103% 
Fonte: SICA 
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Nos termos do contrato programa de 2014 foram ainda contratualizados incentivos 

institucionais, em função do cumprimento de objetivos de desempenho assistencial, acesso 

aos cuidados de saúde, qualidade e desempenho económico-financeiro. 

 

Índice de desempenho – Incentivos Institucionais (Contrato Programa de 2014) 

 

 

Áreas Indicador 
Peso 
Indic. 
(%) 

Meta Realiz. 
Grau 

cump. 
(%) 

Índice 
desemp.(%)  

 Acesso Percentagem das primeiras consultas no 
total de consultas médicas (%) 
 

3 34,0 37,7 110,9 3,3 

Percentagem de utentes referenciados para 
consulta externa atendidos em tempo 
adequado (%) 
 

3 80,0 67,9 84,9 2,5 

Peso das consultas externas com registo de 
alta no total de consultas externas (%) 
 

3 15,0 17,6 117,3 3,5 

Percentagem utentes inscritos em LIC com 
tempo de espera <= TMRG  (%) 
 

3 95,0 95,3 100,3 3,0 

Percentagem de doentes sinalizados para a 
RNCCI, em tempo adequado, no total de 
doentes tratados (%) 
 

3 7,6 11,4 120,0 3,6 

Desempenho 
Assistencial Demora média (dias) 

 4 5,63 5,80 97,0 3,9 

Percentagem de reinternamentos em 30 
dias (%) 
 

4 6,0 6,3 95,0 3,8 

Percentagem de doentes saídos com 
duração de internamento acima do limiar 
máximo (%) 
 

4 0,7 0,8 85,7 3,4 

Percentagem de cirurgias da anca 
efetuadas nas primeiras 48 horas (%) 
 

4 60,0 38,8 64,7 2,6 

Percentagem de cirurgias realizadas em 
ambulatório no total de cirurgias 
programadas (GDH) – para procedimentos 
ambulatorizáveis (%) 
 

3 76,5 79,8 104,3 3,1 

Percentagem do consumo de embalagens 
de medicamentos genéricos, no total de 
embalagens de medicamentos (%) 
 

3 50,0 32,7 65,4 2,0 

Taxa de registo de utilização da “Lista de 
Verificação de Atividade Cirúrgica” – 
Indicador referente à cirurgia segura (%) 
 

3 97,0 99,7 102,8 3,1 

Desempenho 
económico e 
financeiro 

Percentagem dos custos com horas 
extraordinárias, suplementos e FSE 
(seleccionados), no total de custos com 
pessoal (%) 
 

5 19,9 20,4 97,5 4,9 

EBITDA (€) 
 5 0 248.233 100,0 5 

Acréscimo de Dívida Vencida (€) 
 5 0 0 100,0 5 

Percentagem de proveitos operacionais 
extra contrato-programa, no total de 
proveitos (operacionais) (%) 
 

5 8 6,8 85,0 4,3 

Objetivos regionais  
Norte Taxa de Referenciação para a RNCCI (%) 

 6 4,0 3,7 92,5 5,6 

Redução do tempo de espera para triagem 
média da consulta externa 
 

6 15,0 28,6 0,0 0 

Garantir o início do tratamento da 
Retinopatia Diabética em 30 dias (%) 
 

5,5 1,0 1,0 100,0 5,5 

Implementação das Equipas inter-
hospitalares de cuidados paliativos 
 

5,5 100,0 62,2 62,2 3,4 

Prevenção e Controlo da Infeção e de 
Resistências ao Antimicrobianos 
 

6 100,0 100,0 100,0 6,0 

Via Verde AVC - % de casos com 
diagnóstico principal de AVC Isquémico (%) 
 

5,5 8,0 10,5 120,0 6,6 

Rácio Consultas Médicas / Urgências (%) 
 5,5 1,6 1,7 106,3 5,8 

 Índice Desempenho Global             89,9 

Nota: EBITDA=Σ # 7 POCMS (71 a 76) – Σ # 6 POCMS (61 a 65) 
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A atividade do internamento foi inferior à programada em sede de contrato programa 

influenciada quer pelas especialidades médicas (-324 doentes saídos) quer essencialmente 

pelas especialidades cirúrgicas (-371 doentes saídos). De referir que o número total de 

doentes saídos decresceu cerca de 3% face ao ano de 2013, fortemente influenciado pela 

área cirúrgica (- 629 doentes saídos). 

 

O número de primeiras consultas realizadas apresenta uma taxa de execução de 96%, face 

ao valor estimado em sede de contrato programa, agravado pela execução verificada no 

número de consultas subsequentes (95%). No entanto, o rácio de primeiras consultas no 

total de consultas médicas apresenta valores acima dos 37%, o que demonstra uma grande 

acessibilidade nesta linha de produção. Em 2014 realizaram-se menos 2% de consultas 

externas, do que no ano anterior. 

 

O serviço de urgência apresenta, no período em análise, uma taxa de execução acima da 

inicialmente esperada (+1%) no número de episódios contratualizados, e um ligeiro 

acréscimo de 0,1% face a idêntico período de 2013. De referir um ligeiro decréscimo, face a 

idêntico período de 2013, no Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica instalado no Hospital de 

São Sebastião, contrariado pelo aumento no Serviço de Urgência Básica, instalado na 

Unidade de Oliveira de Azeméis. 

 

O hospital de dia apresenta níveis de atividade abaixo dos verificados em anos anteriores e 

uma taxa de execução acima da inicialmente esperada (+8%) no número de sessões 

contratualizado, apesar das novas regras de referenciação de especialidades como a 

Hematologia Oncológica, para outras instituições. 

 

Ao nível dos GDH de Ambulatório os valores verificados em 2014 ultrapassaram as metas 

estabelecidas em sede de contrato programa. Assim, verifica-se um aumento de 15% e 6%, 

nos GDH Médicos e nos GDH Cirúrgicos, respetivamente. 

 

A exemplo de anos anteriores, verificou-se uma produção dentro dos valores inicialmente 

estimados, em diversos programas de saúde na área da Obstetrícia/Ginecologia, em linha 

com as orientações do Ministério da Saúde, como o diagnóstico pré-natal e as consultas de 

apoio à fertilidade. 

 

Em 2014, os custos totais situaram-se 0,6% acima do previsto no Plano de Atividades e 

Orçamento, com as variações mais representativas, em valor absoluto, verificadas nos 

custos de mercadorias vendidas e matérias consumidas, fornecimentos e serviços externos e 

provisões do exercício que cresceram relativamente ao que estava previsto em sede de 

Contrato Programa 2014. 
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Custos e perdas 

Rubricas 
2014 

P. Activ.(1) Realizado(2) Var. % (2-1) 

Custos com pessoal 46.016.435 45.627.368 -0,8% 

Custo das mercadorias vend. e mat. cons. 19.074.000 19.500.705 2,2% 

Fornecimentos e serviços de terceiros 11.320.200 11.528.701 1,8% 

Outros custos operacionais 71.000 44.179 -37,8% 

Amortizações do exercício 3.690.000 3.545.159 -3,9% 

Provisões do exercício 10.000 841.499 8315,0% 

Custos e perdas financeiras 13.500 15.045 -11,4% 

Custos e perdas extraordinárias 450.000 54.477 -87,9% 

Total 80.645.135 81.157.132 0,6% 

   Valores em euros 
 

O valor global dos proveitos e ganhos ficou abaixo do orçamentado (-3,2%), sendo de 

salientar a execução em baixa nas rubricas prestações de serviços (-4,0%), proveitos 

suplementares (-21,9%) e proveitos e ganhos extraordinários (-24,6%). Em sentido inverso, 

assinale-se a obtenção de receitas superiores ao estimado na rubrica de outros proveitos 

operacionais (+16,4%). 

 

Proveitos e ganhos 

Rubricas 
2014 

P. Activ.(1) Realizado(2) Var. % (2-1) 

Vendas e prestações de serviços 76.350.612 73.308.533 -4,0% 
Proveitos suplementares 220.000 171.780 -21,9% 
Subsídios à exploração 50.000 114.648 129,3% 
Outros proveitos operacionais 2.880.900 3.354.221 16,4% 
Proveitos e ganhos financeiros 470.400 521.884 10,9% 
Proveitos e ganhos extraordinários 245.000 184.666 -24,6% 

Total 80.216.912 77.655.731 -3,2% 

   Valores em euros 
 

 
3. Indicação dos fatores chave de que dependem os resultados da empresa.  

 

Em 2014, os resultados operacionais apresentaram um valor menos favorável do que o 

previsto no plano de atividades, com um montante de -4.138 milhares de euros.  

 

Por outro lado o valor respeitante ao EBITDA manteve – se positivo (259 milhares de euros), 

muito abaixo do previsto em sede de Plano de Atividades e Orçamento (3.020 milhares de 

euros). 

Nota: o valor do EBITDA foi calculado com base na fórmula EBITDA= Σ # 7 POCMS (71 a 76) – Σ # 6 

POCMS (61 a 67) + 66 + 67 + (79-69) - 7962, enquanto que o valor do EBITDA apresentado no quadro 

dos incentivos atrás referido (248 milhares de euros) foi calculado com base na formula do B.I. indicador 

C.2 em sede de Contrato - Programa (EBITDA=Σ # 7 POCMS (71 a 76) – Σ # 6 POCMS (61 a 65)). 
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Resultados 

Rubricas 
2014 

P. Activ.(1) Realizado(2) Var.(2-1) 

Resultados operacionais -680.123 -4.138.429 -3.458.306 
Resultados financeiros 456.900 506.839 49.939 
Resultados extraordinários -205.000 130.188 335.188 
Resultados antes de impostos -428.223 -3.501.401 -3.073.178 
Resultados líquidos do exercício -428.223 -3.501.401 -3.073.178 

EBITDA 3.019.877 258.770 -2.761.107 

   Valores em euros 

 

De referir que, apesar das medidas implementadas para a contenção de custos que 

diminuíram 0,87% face a idêntico período de 2013, também os proveitos apresentaram uma 

diminuição de cerca de 1,82%, em consequência da alteração dos preços da produção 

estabelecidos para o Contrato Programa de 2014. 

 

As mudanças significativas que se têm verificado na envolvente da saúde e a pressão 

económica, combinadas com as necessidades crescentes da comunidade em cuidados de 

saúde (resultantes do envelhecimento da população, do aumento das doenças crónicas, do 

aparecimento de novas tecnologias e tratamentos) exigem novas avaliações e reformas 

urgentes nas instituições.  

 

A atividade assistencial do Centro Hospitalar tem sido orientada para satisfazer a procura de 

cuidados de saúde, de modo a garantir níveis adequados de qualidade e de acessibilidade 

aos cuidados de saúde. Tem por base a implementação de 3 princípios estratégicos: 

privilegiar a proximidade, assegurar os níveis máximos de segurança do doente; 

proporcionar a prestação de cuidados de saúde com elevada qualidade de eficiência. 

 
 
4. Evidenciação da atuação em conformidade com as orientações definidas pelos ministérios 

sectoriais, designadamente as relativas à política sectorial a prosseguir, às orientações 

específicas a cada empresa, aos objetivos a alcançar no exercício da atividade operacional e 

ao nível de serviço público a prestar pela empresa (vide n.º 4 do artigo 39.º do Decreto-Lei 

n.º 133/2013).  

São contratualizados anualmente, de acordo com orientações definidas pelos ministérios 

setoriais, as prestações dos cuidados de saúde aos utentes, os objetivos de qualidade e 

eficiência, assim como o Orçamento Economico, elementos que integram o Contrato-

Programa e que determinam o índice de desempenho global. O índice de desempenho global 

do CHEDV em 2014 foi de 89,9%. 
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II. Estrutura de capital 
 
1. Divulgação da estrutura de capital (consoante aplicável: capital estatutário ou capital 

social, número de ações, distribuição do capital pelos acionistas, etc.), incluindo indicação 

das diferentes categorias de ações, direitos e deveres inerentes às mesmas e percentagem 

de capital que cada categoria representa (vide alínea a) do n.º 1 do artigo 44.º do Decreto-

Lei n.º 133/2013).  

 

O Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, E.P.E., foi criado pelo Decreto-Lei nº 

27/2009, de 27 de janeiro, totalizando o seu capital estatutário o montante de 29.930 

milhares euros sendo a dotação subscrita e integralmente realizadas pelo Estado, conforme o 

preceituado no art.º 3º da referida norma. 
 

2. Identificação de eventuais limitações à titularidade e/ou transmissibilidade das ações.  

Não Aplicável ao CHEDV. 

 

3. Informação sobre a existência de acordos parassociais que sejam do conhecimento da 

sociedade e possam conduzir a eventuais restrições.  

Não Aplicável ao CHEDV. 

 

III. Participações Sociais e Obrigações detidas 

 

1. Identificação das pessoas singulares (órgãos sociais) e/ou coletivas (empresa) que, direta 

ou indiretamente, são titulares de participações qualificadas noutras entidades, com 

indicação detalhada da percentagem de capital e de votos imputáveis, bem como da fonte e 

da causa de imputação (vide n.º 1, alíneas a) e b) do artigo 44.º do Decreto-Lei n.º 

133/2013).  

Não aplicável ao CHEDV. 

 

2. Explicitação da aquisição e alienação de participações sociais, bem como da participação 

em quaisquer entidades de natureza associativa ou fundacional (vide n.º 1, alínea c) do 

artigo 44.º do Decreto-Lei n.º 133/2013).  

Não aplicável ao CHEDV. 

 

3. Indicação do número de ações e obrigações detidas por membros dos órgãos de 

administração e de fiscalização, nos termos do n.º 5 do artigo 447.º do CSC.  

Não aplicável ao CHEDV. 
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4. Informação sobre a existência de relações de natureza comercial entre os titulares de 

participações e a sociedade.  

Não aplicável ao CHEDV. 

 

IV. Órgãos Sociais e Comissões 

 

A empresa deve apresentar um modelo de governo societário que assegure a efetiva 

separação entre as funções de administração executiva e as funções de fiscalização (vide n.º 

1 do artigo 30.º do Decreto-Lei n.º 133/2013). Desta forma, deve ser explicitada a 

composição dos seguintes órgãos: 

 

A. Mesa da Assembleia Geral 

Não aplicável ao CHEDV. 

 

B. Administração e Supervisão 

 

1. Identificação do modelo de governo adotado.  

No diploma legal que transformou os hospitais em entidades públicas empresariais é referida 

a sua natureza como pessoas coletivas de direito público de natureza empresarial dotadas de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial, nos termos dos regimes jurídicos do 

setor público empresarial e de gestão hospitalar. A superintendência é da competência do 

Ministro da Saúde e a tutela financeira é exercida em conjunto pelos Ministros da Saúde e de 

Estado e das Finanças. 

 

Os principais diplomas legais e regulamentos que enquadram a atividade do Centro 

Hospitalar são os seguintes: 

 

- Decreto-Lei nº 233/2005, de 29 de dezembro, alterado e republicado através do 

Decreto-Lei nº244/2012, de 9 de novembro, que define o Regime Jurídico dos 

Hospitais, com a transformação em Entidades Públicas Empresariais; 

- Decreto-Lei n.º 27/2009, de 27 de janeiro, que criou o Centro Hospitalar de Entre o 

Douro e Vouga, E.P.E.; 

- Decreto-Lei nº 133/2013, de 3 de outubro, que define o Regime Jurídico do Sector 

Público Empresarial; 

- O regulamento interno do Centro Hospitalar elaborado nos termos do art.º 22º do 

Decreto-Lei nº 233/2005, de 29 de dezembro, alterado e republicado através do 

Decreto-Lei nº244/2012, de 9 de novembro. Faz parte deste documento, a missão, 

os valores, o objeto, a legislação aplicável, a descrição dos órgãos sociais, de direção 

técnica, de apoio técnico e de auditoria interna; a organização dos serviços; a gestão 

de recursos e as garantias. 
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2. Indicação das regras estatutárias sobre procedimentos aplicáveis à nomeação e 

substituição dos membros, consoante aplicável, do Conselho de Administração, do Conselho 

de Administração Executivo e do Conselho Geral e de Supervisão.  

De acordo com o regulamento interno, os órgãos sociais do Centro Hospitalar compreendem 

o Conselho de Administração, o Fiscal Único e o Conselho Consultivo. Todos estes órgãos 

têm as composições, mandato, competências e funcionamento descritas de uma forma 

genérica nos Estatutos aprovados pelo Decreto-Lei nº 233/2005, de 29 de dezembro, 

republicado pelo Decreto-Lei nº 244/2012, de 9 de novembro. O Presidente do Conselho 

Consultivo do Centro Hospitalar foi nomeado com efeitos a 06 de novembro de 2014, através 

do Despacho n.º 13478/2014 do Senhor Ministro da Saúde, de 20 de outubro. 

 

3. Caracterização da composição, consoante aplicável, do Conselho de Administração, do 

Conselho de Administração Executivo e do Conselho Geral e de Supervisão, com indicação do 

número estatutário mínimo e máximo de membros, duração estatutária do mandato, número 

de membros efetivos, data da primeira designação e data do termo de mandato de cada 

membro. Caso tenha ocorrido alteração de mandato durante o ano em reporte deverá indicar 

os mandatos respetivos (o que saiu e o que entrou). 

 

De acordo com os estatutos dos Hospitais EPE, o Conselho de Administração é composto pelo 

presidente e um máximo de quatro vogais, que exercem funções executivas, sendo um dos 

membros o diretor clínico e outro o enfermeiro-diretor. O mandato dos membros do conselho 

de administração tem a duração de três anos e é renovável, até ao máximo de três 

renovações consecutivas, permanecendo aqueles no exercício das suas funções até à 

designação dos novos titulares. 

 

Conselho de Administração 

Mandato Cargo Nome 
Designação 

legal da 
atual 

nomeação 

Nº de 
mandatos 
exercidos 

na 
sociedade 

Obs. 

II – 2012 a 

2014 

Presidente Fernando Martins da Silva 

Despacho MS e 
da SETF n.º 

4648/2012 de 
22.03 (a) 

2  

Vogal (1) 
Dir. Clínica Ana Cristina Rodrigues da Silva 1  

Vogal (2) 
Enf. Diretor José David dos Santos Ferreira 2  

Vogal (3) 
Executivo Maria Margarida Torres de Ornelas 1  

Vogal (4) 
Executivo 

Catarina Raquel Jorge Lopes 
Monteiro 

1  

(a) Produz efeitos a 29 de março de 2012 

 

O CHEDV foi criado em fevereiro de 2009, pelo Despacho nº 7003/2009 de 06 de março dos 

Ministérios das Finanças, da Administração Publica e da Saúde, foram nomeados para o 
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Conselho de Administração, Fernando Martins Silva, Pedro Nuno Figueiredo Beja Afonso, Luís 

Manuel de Sousa Matias, Maria da Piedade Pacheco Amaro e José David dos Santos Ferreira, 

com início de mandato a 01 de fevereiro e termino a 31 de dezembro de 2011. 

Na sequência da publicação do Despacho do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado 

do Tesouro e Finanças nº 4648/2012 de 22 de Março, o Conselho de Administração do 

Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, EPE, foi nomeado com efeitos a 29 de Março de 

2012 e com termo a 31 de dezembro de 2014. Foram reconduzidos os membros Fernando 

Martins Silva e José David dos Santos Ferreira, e foram nomeados os seguintes elementos: 

Ana Cristina Rodrigues da Silva, Maria Margarida Torres de Ornelas e Catarina Raquel Jorge 

Lopes Monteiro. 

Nota: Em 2015, foi nomeado novo Conselho de Administração que iniciou funções a 20 de 

fevereiro. 

 
 
4. Distinção dos membros executivos e não executivos do Conselho de Administração e, 

relativamente aos membros não executivos, identificação dos membros que podem ser 

considerados independentes, ou, se aplicável identificação dos membros independentes do 

Conselho Geral e de Supervisão (vide artigo 32.º do Decreto-Lei n.º 133/2013).  

Não foram nomeados membros não executivos para o Centro Hospitalar. 

 
 
5. Apresentação de elementos curriculares relevantes de cada um dos membros, consoante 

aplicável, do Conselho de Administração, do Conselho Geral e de Supervisão e do Conselho 

de Administração Executivo. Deverão especificamente ser indicadas as atividades 

profissionais exercidas, pelo menos, nos últimos 5 anos (vide alínea j) do n.º 1 do artigo 

44.º do Decreto-Lei n.º 133/2013).  

Conselho de Administração 

Fernando Martins da Silva 

Data de Nascimento: 29 de julho de 1955 

Habilitações Académicas e Profissionais: Licenciatura em Economia e Curso de Especialização 

em Administração Hospitalar pela Escola Nacional de Saúde Pública. 

Atividade Profissional: 

• Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Entre o Douro 

e Vouga, EPE, desde 1 de fevereiro de 2009. 

• Presidente do Conselho de Administração do Hospital de São Sebastião, E.P.E. de 

1 de junho de 2008 a 31 de janeiro de 2009. 

• Vogal Executivo do Conselho de Administração do Hospital de São Sebastião, 

E.P.E. de 31 de dezembro de 2005 a 31 de maio de 2008. 

• Vogal executivo do Conselho de Administração do Hospital de São Sebastião, 

S.A., de 12 de dezembro de 2002 a 30 de dezembro de 2005. 

• Administrador-Delegado do Hospital de São Sebastião, de 1 de março a 11 de 

dezembro de 2002. 
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• Vogal do Conselho de Administração do Hospital de Magalhães Lemos entre 1 de 

janeiro de 1999 e 28 de fevereiro de 2002. 

• Vogal da Comissão de Gestão do Hospital do Conde de Ferreira no período 

compreendido entre 17 de fevereiro de1997 e 31 de dezembro de 1998. 

• Colocado no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia em 1 de setembro de 1984, 

como Administrador Hospitalar de 1ª classe onde desempenhou as funções de 

Diretor dos Serviços Financeiros até 16 de fevereiro de 1997. 

• Entre 1 de setembro de 1980 e 31 de agosto de 1984 exerceu funções no 

Departamento de Gestão Financeira dos Serviços de Saúde no estudo e 

implementação de novos critérios de financiamento a aplicar nos Hospitais 

Distritais e Centrais. 

• A 1 de agosto de 1980 foi colocado no Hospital de Santa Marta para 

desempenhar funções de Administrador Hospitalar de 3ª classe. 

 

Outras atividades relevantes na área da saúde: 

• Apresentou trabalhos em várias Jornadas de Administração Hospitalar. 

• Coordenou um projeto no Centro Hospitalar de V. N. de Gaia de recolha de 

informação sobre acidentes domésticos e de lazer, promovido pela União 

Europeia. 

• Exerceu funções de docência na Escola Superior de Tecnologia da Saúde do 

Porto. 

• Participou como preletor em ações de formação promovidas por diversas 

associações de índole profissional, respeitantes a temáticas da área da saúde. 

• Participou com trabalhos em conferências promovidas por meios de comunicação 

social sobre temas da área da saúde. 

• Colabora de forma contínua em ações de formação interna no Hospital de São 

Sebastião. 

• Integra desde 2010 o Conselho da ESSUA – Escola Superior de Saúde da 

Universidade de Aveiro. 

Ana Cristina Rodrigues da Silva 

Data de Nascimento: 15 de maio de 1962 

Habilitações Académicas: Licenciatura em Medicina 

Atividade Profissional: 

• De janeiro de 1987 a dezembro de 1988 efetuou o internato geral no então 

Hospital de Santo António, no Porto. 

• De janeiro a dezembro de 1989 iniciou, pela Ordem dos Médicos, o estágio em 

patologia clínica no Hospital Geral de Santo António, no Porto. 

• Em janeiro de 1990 iniciou, ocupando uma vaga a concurso, a especialidade de 

patologia clínica no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia. 

• De julho de 1994 a setembro de 1995 exerceu funções de assistente hospitalar 

de patologia clínica no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia. 
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• De outubro de 1995 a dezembro de 1998 exerceu as funções de assistente 

hospitalar de patologia clínica no Hospital Distrital de São Paio de Oleiros. 

• A partir de janeiro de 1999 passou a exercer funções no Hospital de São 

Sebastião, agora integrado no Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, E. P. 

E., primeiro como assistente hospitalar e depois como assistente graduada de 

patologia clínica, sendo sempre responsável pelo setor de microbiologia. 

• Foi nomeada para integrar o grupo de controlo da terapêutica antimicrobiana, em 

março de 2006. 

• Foi nomeada para a comissão de controlo de infeção, em março de 2009, 

primeiro como elemento do núcleo consultivo e, desde junho de 2010, como 

presidente da mesma comissão. 

• Em março de 2010 foi nomeada para desempenhar de funções de direção do 

Serviço de Patologia Clínica do Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, 

E.P.E.. 

 

Outras atividades: 

• Presidente de Júri em Avaliação Final de Internato Médico de Patologia Clínica. 

• Orientadora de formação de Médicos Internos da Especialidade de Patologia 

Clínica. 

• Coautora de artigos científicos publicados em revistas nacionais e internacionais 

integrando o Grupo Portuguese SurveillanceGroup for studyofrespiratorypatho-

gens ou em nome individual. 

• Apresentação de comunicações ou moderação de mesas redondas em 

Congressos ou Reuniões científicas. 

• Qualificada como auditora Interna da Qualidade pela ISO 9001:2000 

• Orientadora de mestrado de Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica. 

• Orientadora de Projetos de investigação de alunos da Escola Superior de 

Tecnologia da Saúde. 

 

José David dos Santos Ferreira 

Data de Nascimento: 26 de outubro de 1961 

Habilitações Académicas: Mestrado em Gestão e Economia da Saúde e Licenciatura em 

Enfermagem Médico-Cirúrgica 

Atividade Profissional: 

• Enfermeiro Diretor do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Entre o 

Douro e Vouga, E.P.E. desde 1 de fevereiro de 2009. 

• Enfermeiro Diretor do Conselho de Administração do Hospital de São Sebastião, 

E.P.E. de 31 de dezembro de 2005 a 31 de janeiro de 2009. 

• Enfermeiro Diretor do Conselho de Administração do Hospital de São Sebastião, S.A., 

de 20 de janeiro de 2003 a 30 de dezembro de 2005.  
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• Enfermeiro Chefe no Serviço de Emergência, Unidade de Cuidados Intensivos 

Polivalente e Unidade de Cuidados Intermédios do Hospital de São Sebastião, de 4 de 

janeiro de 1999 a 19 janeiro de 2003. 

• Entre 20 de dezembro de 1982 e 3 de janeiro de 1999 exerceu funções no Centro 

Hospitalar de Vila Nova de Gaia. 

 

Outras atividades: 

• Regente da disciplina de Ética e Bioética do Curso de Licenciatura em Enfermagem da 

Universidade Fernando Pessoa nos anos letivos 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003 e 

2003-2004. 

• Regente da disciplina de Enfermagem de Urgência do Curso de Licenciatura em 

Enfermagem da Universidade Fernando Pessoa no ano letivo 2003-2004. 

• Colaboração com diversas escolas de enfermagem lecionando conteúdos 

programáticos a Cursos de Bacharelato, Licenciatura, Estudos Especializados e Pós-

graduações em Enfermagem. 

• Participação como palestrante em múltiplos congressos / jornadas / seminários. 

• Moderador de mesas redondas em vários Congressos de Enfermagem. 

• Membro da Comissão Organizadora de 4 Congressos de Enfermagem e Membro da 

Comissão Científica de outros 4 Congressos de Enfermagem. 

• Publicação de 10 artigos em diversas revistas sobre temáticas várias na área de 

Enfermagem. 

 

Maria Margarida Torres de Ornelas 

Data de Nascimento: 01 de abril de 1973 

Habilitações Académicas e Profissionais: Licenciatura em Direito e Curso de Especialização 

em Administração Hospitalar pela Escola Nacional de Saúde Pública. 

Atividade Profissional: 

• Exerceu funções de administração hospitalar no Hospital de São Sebastião no período 

que antecedeu a abertura do Hospital, entre julho de 1998 e janeiro de 1999, sendo 

ainda responsável pelo Serviço de Gestão de Recursos Humanos. Nesta fase 

participou ativamente no processo de recrutamento e seleção de pessoal de 

diferentes categorias profissionais, na definição do sistema de remunerações dos 

colaboradores e na aquisição de equipamentos, produtos farmacêuticos, material de 

consumo clínico e fornecimento de serviços. Colaborou ainda em diversas áreas da 

informatização do Hospital e na elaboração de regulamentos internos que deram 

suporte ao funcionamento. 

• Integrou a direção do Centro de Responsabilidade Médico do Hospital de São 

Sebastião, de janeiro de 1999 a novembro de 2002, sendo ainda responsável por 

vários serviços de gestão e logística. 

• Foi integrada no quadro único de administradores hospitalares, com efeitos desde 1 de 

fevereiro de 2002. 
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• A partir de dezembro de 2002 passou a exercer funções de direção no Centro de 

Responsabilidade Cirúrgico e responsável pelo Serviço de Esterilização, do Hospital 

de São Sebastião. 

• Colaborou, em 2009, no processo de criação do Centro Hospitalar de Entre o Douro e 

Vouga, E. P. E., o qual implicou a redefinição do perfil assistencial de cada unidade e 

uma reorganização de todos os serviços de prestação de cuidados, de suporte e de 

gestão e logística. 

• Exerceu as funções de direção do Centro de Responsabilidade Cirúrgico e de 

responsável pelo Serviço de Esterilização no Centro Hospitalar de Entre o Douro e 

Vouga, E. P. E. 

• Representante do Hospital como coordenadora local do programa de intercâmbio 

HOPE, desde 2000. 

• Membro do conselho técnico do Hospital de São Sebastião. 

• Membro da comissão de ética para a saúde, desde 1999. 

• Membro de grupo de trabalho de um projeto de benchmarking, em colaboração com o 

HOPE e a Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Hospitalar, em 2003 e 

2004. 

• Membro de grupo de trabalho para a definição dos padrões sobre direitos dos doentes 

e familiares no âmbito do processo de acreditação, em 2004 e 2005. 

• Membro da comissão do bloco operatório, desde 2010. 

 

Outras atividades na área da saúde: 

• Colaborou com a Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra em estudo de 

avaliação de satisfação de profissionais de saúde em 2000. 

• Colaborou com o Observatório Português dos Sistemas de Saúde em 2001, na 

realização de um seminário sobre o tema: Análise da situação do Hospital Público 

Português. 

• Colaborou, como docente convidada, de várias instituições. 

• Participou como formadora em várias ações de formação, ou com apresentações em 

diversos organismos e instituições, no âmbito das funções exercidas. 

• Participou em diversas ações de formação e congressos em Portugal e no estrangeiro 

relacionados com a área da saúde. 

• Participou como orientadora de trabalho de campo/projeto, como arguente de projeto 

de investigação ou como orientadora ou supervisora de estágios, designadamente de 

alunos do curso de especialização em administração hospitalar da Escola Nacional de 

Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa e da Faculdade de Economia da 

Universidade de Coimbra. 

Catarina Raquel Jorge Lopes Monteiro 

Data de Nascimento: 11 de abril de 1969 

Habilitações Académicas e Profissionais: Licenciatura em Direito e Curso de Especialização 

em Administração Hospitalar pela Escola Nacional de Saúde Pública. 
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Atividade Profissional: 

• Exerceu funções de administração hospitalar no Hospital de São Sebastião, no período 

que antecedeu a abertura do Hospital, entre julho de 1998 e janeiro de 1999, sendo 

ainda responsável pelo Serviço de Admissão de Doentes. Nesta fase participou 

ativamente no processo de recrutamento e seleção de pessoal de diferentes 

categorias profissionais, na definição do sistema de remunerações dos colaboradores 

e na aquisição de equipamentos, produtos farmacêuticos, material de consumo 

clínico e fornecimento de serviços. Colaborou ainda em diversas áreas da 

informatização do Hospital e na elaboração de regulamentos internos que deram 

suporte ao funcionamento. Integrou a direção do Centro de Responsabilidade 

Emergência/Cuidados Intensivos/Anestesia, Centro de Responsabilidade MCDT, 

sendo ainda responsável pelo Arquivo Clínico, desde janeiro de 1999. 

• Colaborou, em 2009, no processo da criação do Centro Hospitalar de Entre o Douro e 

Vouga, E. P. E., o qual implicou a redefinição do perfil assistencial de cada unidade e 

uma reorganização de todos os serviços de prestação de cuidados, de suporte e de 

gestão e logística. 

• Exerceu as funções de direção do Centro de Responsabilidade Emergência/ Cuidados 

Intensivos/Anestesia, Centro de Responsabilidade MCDT, e responsável pelo Arquivo 

Clínico, do Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, E. P. E. 

• Membro de grupos de trabalho para a definição dos padrões sobre administração, 

liderança e direção, e qualificação e formação dos profissionais, no âmbito do 

processo de acreditação. 

• Membro do conselho técnico do Hospital de São Sebastião. 

• Membro da comissão de qualidade. 

• Membro da comissão de controlo de infeção. 

• Presidente do conselho coordenador de avaliação do SIADAP. 

 

Outras atividades na área da saúde 

• Colaborou, como docente convidada, de várias instituições. 

• Participações como formadora em várias ações de formação, ou com apresentações 

em diversos organismos e instituições, no âmbito das funções exercidas. 

• Participou em inúmeras ações de formação e congressos relacionados com a área da 

saúde. 

• Participou como orientadora de estágios, orientadora de trabalho de campo/projeto, e 

como arguente de projeto de investigação, de alunos do curso de especialização em 

administração hospitalar da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova 

de Lisboa. 

 

6.Apresentação de declaração de cada um dos membros do órgão de administração ao órgão 

de administração e ao órgão de fiscalização, bem como à IGF, de quaisquer participações 

patrimoniais que detenham na empresa, assim como quaisquer relações que mantenham 

com os seus fornecedores, clientes, instituições financeiras ou quaisquer outros parceiros de 
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negócio, suscetíveis de gerar conflitos de interesse (vide artigo 52.º do Decreto-Lei n.º 

133/2013).  

Os membros do Conselho de Administração (em exercício de funções desde 20 de Fevereiro 

de 2015) não detêm participações patrimoniais no CHEDV, e emitiram as declarações de 

inexistência de incompatibilidades previstas no artigo 4º do Dec. Lei nº 14/2014, de 22 de 

Janeiro, que se encontram publicadas em http://www.chedv.min-saude.pt. 

7. Identificação de relações familiares, profissionais ou comerciais, habituais e significativas, 

dos membros, consoante aplicável, do Conselho de Administração, do Conselho Geral e de 

Supervisão e do Conselho de Administração Executivo com acionistas a quem seja imputável 

participação qualificada superior a 2% dos direitos de voto.  

Não Aplicável ao CHEDV. 

 

8. Apresentação de organogramas ou mapas funcionais relativos à repartição de 

competência entre os vários órgãos sociais, comissões e/ou departamentos da sociedade, 

incluindo informação sobre delegações de competências, em particular no que se refere à 

delegação da administração quotidiana da sociedade. 
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Presidente do Conselho de Administração – Para além das funções de representação do 

Conselho de Administração em juízo e fora dele, acompanha a atividade desenvolvida pelo 

gabinete de relações públicas, serviços financeiros, serviço de informática, serviço de 

instalações e equipamentos e coordena a atividade do Conselho de Administração. 

 

Diretora Clínica (Vogal 1) – Para além das funções de coordenação técnica dos serviços 

de prestação de cuidados, coordena a atividade do serviço de medicina do trabalho. 

 

Enfermeiro Diretor (Vogal 2) – Para além das funções de coordenação técnica e avaliação 

do desempenho nas áreas a que respeita, coordena a atividade do serviço de segurança, 

higiene e saúde no trabalho, serviço de nutrição e dietética e serviço social. 

 

Vogal Executivo (Vogal 3) – Para além das funções de coordenação dos serviços 

cirúrgicos e da atividade do Hospital de São João da Madeira, coordena ainda a atividade dos 

serviços de aprovisionamento, gabinete jurídico, higiene e limpeza e esterilização. 
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Vogal Executivo (Vogal 4) – Para além das funções de coordenação dos serviços de 

anestesia, emergência, cuidados intensivos, meios complementares de diagnóstico e da 

atividade do Hospital de S. Miguel, coordena ainda a atividade do serviços de gestão de 

recursos humanos, farmacêuticos, gestão de doentes, gabinete de informação para a gestão, 

tratamento de roupa, transportes, apoio e vigilância e arquivo clínico. 

 
 
9. Caracterização do funcionamento do Conselho de Administração, do Conselho Geral e de 

Supervisão e do Conselho de Administração Executivo, indicando designadamente: 

a) Número de reuniões realizadas e grau de assiduidade de cada membro às reuniões 

realizadas;  

O Conselho de Administração do Centro Hospitalar reúne ordinariamente uma vez por 

semana, podendo ainda reunir extraordinariamente sempre que se justifique. As ausências 

verificadas por cada um dos membros têm sido normalmente originadas por férias ou faltas 

para representação da entidade no exterior. 

 

Em 2014 o Conselho de administração realizou 54 reuniões das quais duas foram 

extraordinárias. A assiduidade de cada um dos seus membros encontra-se sintetizada no 

quadro seguinte: 

 

 

a) Assiduidade das reuniões do conselho de administração 

Nome Nº de presenças Nº de ausências 

Fernando Martins da Silva 50 4 

Ana Cristina Rodrigues da Silva 46 8 

José David dos Santos Ferreira 48 6 

Maria Margarida Torres de Ornelas 49 5 

Catarina Raquel Jorge Lopes Monteiro 49 5 

 
 
b) Cargos exercidos em simultâneo em outras empresas, dentro e fora do grupo, e outras 

atividades relevantes exercidas pelos membros daqueles órgãos no decurso do exercício.  

Não aplicável ao CHEDV. 

 

c) Órgãos da sociedade competentes para realizar a avaliação de desempenho dos 

administradores executivos e critérios pré-determinados para a avaliação de desempenho 

dos mesmos;  

De acordo com a legislação em vigor compete ao Fiscal Único a avaliação de desempenho 

dos gestores executivos, cuja metodologia se baseia nos objetivos constantes do contrato 
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programa. O ROC emitiu relatório de avaliação do desempenho do Conselho de 

Administração. 

 

d) Comissões existentes no órgão de administração ou supervisão, se aplicável. Identificação 

das comissões, composição de cada uma delas assim como as suas competências e síntese 

das atividades desenvolvidas no exercício dessas competências. 

As comissões de apoio técnico previstas no Regulamento Interno do CHEDV são: 

• Comissão médica; 

• Comissão de enfermagem; 

• Direção do internato médico; 

• Comissão de ética; 

• Comissão de qualidade e segurança do doente; 

• Comissão de controlo da infeção hospitalar; 

• Comissão de farmácia e terapêutica; 

• Comissão de coordenação oncológica; 

• Comissão técnica para a interrupção da gravidez; 

• Comissão hospitalar de transfusão; 

• Comissão do bloco operatório; 

• Comissão de normalização de consumos. 

As competências das comissões de Apoio Técnico estão previstas na secção IV do 

Regulamento Interno do CHEDV, EPE que se encontra publicado no site da Internet do 

CHEDV. 

C. Fiscalização 

1. Identificação do órgão de fiscalização correspondente ao modelo adotado e 

composição, consoante aplicável, do Conselho Fiscal, da Comissão de Auditoria, do 

Conselho Geral e de Supervisão ou da Comissão para as Matérias Financeiras, ao 

longo do ano em referência, com indicação do número estatutário mínimo e 

máximo de membros, duração estatutária do mandato, número de membros 

efetivos e suplentes, data da primeira designação e data do termo de mandato de 

cada membro. Caso tenha ocorrido alteração de mandato durante o ano em reporte 

deverá indicar os mandatos respetivos (o que saiu e o que entrou). 

 

A fiscalização do Centro Hospitalar é efetuada pelo Fiscal Único, cuja informação é 

apresentada no ponto seguinte. 
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D. Revisor Oficial de Contas (ROC) 

 

1.Identificação da SROC, do ROC e respetivos números de inscrição na OROC e CMVM, caso 

aplicável, e do sócio ROC, efetivo e suplente, que o representa e indicação do número de 

anos em que o revisor oficial de contas exerce funções consecutivamente junto da sociedade 

e/ou grupo. Caso tenha ocorrido alteração de mandato durante o ano em reporte, a empresa 

deverá indicar os mandatos respetivos (o que saiu e o que entrou).  

O Fiscal Único nomeado para o Centro Hospitalar é a Sociedade de Revisores de Contas 

Álvaro, Falcão & Associados, SROC nº 62, representada por Guy Alberto Fernandes de Poças 

Falcão (Revisor Oficial de Contas nº 148), em funções na entidade desde a sua constituição 

(fevereiro de 2009). 

O fiscal único suplente nomeado para o CHEDV é Ana Isabel Silva de Andrade Fino de Sousa 

(ROC nº 1324). 

 

 

2. Indicação das limitações, legais e outras, relativamente ao número de anos em que o ROC 

presta contas à sociedade.  

Nos termos do art.º 15º dos estatutos das unidades de saúde com a natureza de entidades 

públicas empresariais, publicados através do Decreto-lei nº 244/2012, de 9 de novembro, o 

fiscal único é nomeado por despacho do Ministro das Finanças por um período de três anos, 

apenas renovável uma vez. 

 

3. Indicação do número de anos em que a SROC e/ou o ROC exerce funções 

consecutivamente junto da sociedade/grupo, bem como indicação do número de anos em 

que o ROC presta serviços nesta sociedade, incluindo o ano a que se refere o presente 

relatório.  

A SROC Álvaro, Falcão & Associados terminou o seu segundo mandato em 31 de dezembro 

de 2014. 
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Revisor Oficial de Contas 

Mandato Cargo Nome 
Designação legal 

da atual 
nomeação 

Nº de 
mandatos 
exercidos 

na 
sociedade 

Obs. 

2012-2014 

Efetivo Álvaro, Falcão & Associados, SROC 
nº 62 

Despacho MS e da SET  
n.º 783/2012 de 24/05 

2  

Suplente Ana Isabel Silva de Andrade Fino de 
Sousa (ROC nº 1324) 2  

 

 

A sua remuneração encontra-se fixada pelo n.º 2 do Despacho n.º 783/SETF/2012, de 24 de 

maio, da Secretária de Estado do Tesouro e Finanças, onde se refere que a remuneração 

anual ilíquida do fiscal único efetivo do Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, E.P.E. 

tem como limite máximo o equivalente a 22,5% da quantia correspondente a 12 meses do 

vencimento base mensal ilíquido atribuído, nos termos legais, ao presidente do conselho de 

administração, ou seja, uma remuneração mensal de 994,80 €, 12 vezes por ano (após 

aplicação das reduções remuneratórias). 

 

 

Remuneração 

Mandato Cargo Nome 
Remuneração Anual 

Fixada (€) Bruto Pago* (€) 

2012-2014 Efetivo Álvaro, Falcão & Associados, SROC nº 62 11.937,60 14.632,22 

Nota: * valor bruto antes de redução, inclui despesas de deslocação 

 

 

4. Descrição de outros serviços prestados pelo SROC à sociedade e/ou prestados pelo ROC 

que representa a SROC, caso aplicável.  

 

De referir que não são prestados outros serviços pala SROC ao Centro Hospitalar de Entre o 

Douro e Vouga, EPE. 

 

E. Auditor Externo 

Não aplicável ao CHEDV. 
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V. Organização Interna 
 

A. Estatutos e Comunicações 

 
 
1.Indicação das regras aplicáveis à alteração dos estatutos da sociedade.  

 

Os estatutos dos hospitais E.P.E. encontram-se aprovados pelo Decreto-Lei nº 233/2005, de 

29 de dezembro, republicado pelo Decreto-Lei nº 244/2012, de 9 de novembro. 

 

2 Caracterização dos meios e política de comunicação de irregularidades ocorridas na 

sociedade.  

 

Todas as irregularidades são endereçadas ao órgão de gestão e seguidos por este os 

preceitos legais sobre a sua comunicação às diversas entidades tutelares. 

 

3. Indicação do político antifraude adotado e identificação de ferramentas existentes com 

vista à mitigação e prevenção de fraude organizacional. 

 

No âmbito desta temática, o Centro Hospitalar elaborou o seu Plano de Gestão de Riscos de 

Corrupção e Infrações Conexas, nos termos da Recomendação nº 1/2009 do Conselho de 

Prevenção da Corrupção, de 01 de julho de 2009, revisto nos termos da Recomendação nº 

5/20012 do CPC, em julho de 2013. 

 

O Centro Hospitalar está empenhado em estabelecer uma cultura de ética, profissionalismo e 

motivação, transversal a toda a sua estrutura orgânica, de não tolerância a qualquer 

conduta/atividade que indicie corrupção. Com a elaboração do Plano, pretendeu-se: 

fomentar uma cultura de responsabilidade, de integridade e de não corrupção, que alcance 

toda a estrutura de recursos humanos; promover a transparência das operações e diminuir a 

discricionariedade das decisões; reforçar e/ou consolidar os procedimentos e mecanismos de 

prevenção de comportamentos desviantes e reforçar a confiança do público em geral.  

Com base nos objetivos gerais traçados para o Centro Hospitalar e atenta a sua estrutura 

organizativa, fazem parte do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, 

disponível no sítio da internet da instituição, as áreas identificadas como mais suscetíveis de 

gerarem riscos. Anualmente, o referido Plano é objeto de uma avaliação, sendo elaborado 

relatório de execução, que conjuga a monitorização efetuada, as dificuldades encontradas, os 

potenciais riscos identificados e apontadas medidas/oportunidades de melhoria. 
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B. Controlo interno e gestão de riscos 

 

1. Informação sobre a existência de um sistema de controlo interno (SCI) compatível com a 

dimensão e complexidade da empresa, de modo a proteger os investimentos e os seus ativos 

(este deve abarcar todos os riscos relevantes para a empresa). 

 

O Centro Hospitalar adaptou os manuais de controlo interno divulgados pela ACSS, à sua 

complexidade e dimensão, para as principais áreas, com o objetivo último de proteger os 

seus ativos. 

 

De acordo com o seu regulamento interno, o Centro Hospitalar possui um auditor interno, 

competindo-lhe proceder ao controlo interno e de gestão de risco nos domínios contabilístico, 

financeiro, operacional, informático e de recursos humanos. Por outro lado, nos termos dos 

documentos divulgados pela Administração Central do Sistema de Saúde junto dos Hospitais, 

o Centro Hospitalar tem vindo a implementar um conjunto de normas para proteger os 

investimentos e os seus ativos. 

 

Em cumprimento das exigências legais, tornou-se fundamental formalizar e redefinir o 

Sistema de Gestão do Risco existente na instituição cujos principais objetivos são: fomentar 

uma gestão global, integrada e coordenada de todos os riscos hospitalares (gerais e 

clínicos); desenvolver uma política de gestão do risco; minimizar e controlar os riscos para 

os utentes, colaboradores, património e todas as partes interessadas; contribuir para o 

desenvolvimento de uma cultura de prevenção dos riscos hospitalares. 

 

No âmbito da segurança e no que respeita à gestão de incidentes, o Centro Hospitalar 

manteve a participação no Sistema Nacional de Notificação de Incidentes e Eventos Adversos 

que passou a ter a designação de Notific@.  

 

O processo de identificação, avaliação e acompanhamento da gestão dos riscos acima 

descrito é realizado pelo órgão de gestão e chefias intermédias, monitorizado através de 

auditorias sobre algumas destas temáticas, sempre com vista a analisar os processos e a 

apresentar oportunidades de melhoria/mitigação dos riscos encontrados. 

 
 
2. Identificação de pessoas, órgãos ou comissões responsáveis pela auditoria interna e/ou 

pela implementação de sistema de gestão e controlo de risco que permita antecipar e 

minimizar os riscos inerentes à atividade desenvolvida.  

 

Conforme previsto no regulamento interno do CHEDV, existe um serviço de auditoria interna 

a quem compete a avaliação dos processos de controlo interno e de gestão de riscos, nos 

domínios contabilístico, financeiro, operacional, informático e de recursos humanos, 

contribuindo para o seu aperfeiçoamento contínuo.  
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O responsável, durante 2014, foi o Dr. Luís Miguel Costa. 

 

3. Em caso de existência de um plano estratégico e de política de risco da sociedade, este 

deve incluir a definição de níveis de risco considerados aceitáveis e identificar as principais 

medidas adotadas. 

 

O Centro Hospitalar não possui ainda um Plano Estratégico, contudo possui um Plano de 

Corrupção e Infrações Conexas (PGRCIC), onde estão traçados os objetivos gerais para o 

Centro Hospitalar e atenta à sua estrutura organizativa, estão apresentadas as principais 

áreas identificadas como mais suscetíveis de gerarem riscos, bem como as medidas 

preventivas que permitam ao Centro Hospitalar a sua gestão efetiva. Foram identificados 

como principais riscos económicos, financeiros, operacionais e jurídicos, no exercício da sua 

atividade, os a seguir descritos: 

 

 

Económicos 

• Descida acentuada dos preços pagos pelo ACSS, para as principais linhas de produção; 

• Dificuldades na cobrança junto das companhias de seguros; 

• Dificuldades de cobrança de taxas moderadoras. 

 

Operacionais 

• Instabilidade decorrente da falta de pessoal médico em algumas áreas assistenciais; 

• Dificuldades em contratar recursos humanos ajustados à atividade assistencial 

prevista; 

• Limitações na lotação do internamento essencialmente no período de outono-inverno; 

• Crescimento dos encargos com medicamentos particularmente do Hospital de Dia 

Oncológico e para tratamento de doenças crónicas; 

• Crescimento da litigância interposta pelos utentes, ocasionada na prestação de 

serviços de saúde; 

• Circulação crescente de doentes no espaço comunitário. 

 

Jurídicos 

• Redução da autonomia dos órgãos de gestão dos hospitais do Serviço Nacional de 

Saúde, na contratação de recursos humanos e na aquisição de bens e serviços; 

• Reestruturação das carreiras profissionais do pessoal afeto à prestação de cuidados de 

saúde; 

• Aumento da atividade de regulação no âmbito do setor da saúde. 

 

Financeiros 

• O Centro Hospitalar possui uma sólida situação financeira, não se perspetivando 

qualquer risco financeiro. Por outro lado, possui dívidas reduzidas a fornecedores e 
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um elevado grau de liquidez. O Centro Hospitalar não contraiu quaisquer 

empréstimos. 

.  

 

4. Explicitação, ainda que por inclusão de organograma, das relações de dependência 

hierárquica e/ou funcional face a outros órgãos ou comissões da sociedade.  

 

O serviço de auditoria interna depende, em termos orgânicos, do Presidente do Conselho de 

Administração. 

 
5. Indicação da existência de outras áreas funcionais com competências no controlo de 

riscos.  

 

A gestão e controlo dos riscos assumem-se no CHEDV pela sua estrutura organizacional, 

nomeadamente, e em primeiro plano, pelo Conselho de Administração e pelos seus 

colaboradores em geral. 

Assim, e de acordo com as características dos riscos, existem áreas funcionais com 

competências para a gestão e controlo dos mesmos que estão previstas no regulamento 

interno do CHEDV, e destas destacam-se áreas específicas, nomeadamente o risco clínico e o 

risco não clínico que estão no âmbito da comissão da qualidade e da segurança do doente. 

 

6. Identificação e descrição dos principais tipos de riscos (económicos, financeiros, 

operacionais e jurídicos) a que a sociedade se expõe no exercício da atividade.  

 

De acordo com o nº 2 do artigo 7º da Lei nº 54/2008 de 4 de setembro, “são consideradas 

atividades de risco agravado, designadamente, as que abrangem aquisições de bens e 

serviços, empreitadas de obras públicas e concessões sem concurso, as permutas de imóveis 

do Estado com imóveis particulares, as decisões de ordenamento e gestão territorial, bem 

como quaisquer outras suscetíveis de propiciar informação privilegiada para aquisições pelos 

agentes que nelas participem ou seus familiares”. 

Além das recomendações do CPC, atendo ao fato de que existe um risco operacional, foram 

reportados no Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas os riscos das 

seguintes áreas: 

 Serviço de aprovisionamento; 

 Serviço de instalações e equipamentos; 

 Serviço de gestão de doentes; 

 Serviço de gestão de recursos humanos; 

 Serviço de informática; 

 Serviços Farmacêuticos; 

 Serviços financeiros; 
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7. Descrição do processo de identificação, avaliação, acompanhamento, controlo, gestão e 

mitigação de riscos. 

 

A avaliação do sistema de controlo interno tem sido conduzida de acordo com a metodologia 

adotada pela ACSS, IP e prevista no Decreto-Lei nº 244/2012, de 9 de novembro. 

O risco pode ser definido como o evento, situação ou circunstância futura com probabilidade 

de ocorrência que poderá comprometer a realização dos objetivos de uma entidade ou 

unidade organizacional.  

O risco é classificado segundo uma matriz de risco que mede a probabilidade do mesmo 

ocorrer (alta, média ou baixa), bem como o seu impacto esperado (alto, médio ou baixo).  

Com base nos objetivos gerais traçados para o Centro Hospitalar e atenta a sua estrutura 

organizativa, são selecionadas as principais áreas identificadas como mais suscetíveis de 

gerarem riscos. Assim, procura-se identificar estes riscos, avaliar o seu grau e apresentar 

medidas preventivas que permitam ao Centro Hospitalar a sua gestão efetiva. 

 

8. Identificação dos principais elementos do SCI e de gestão de risco implementados na 

sociedade relativamente ao processo de divulgação de informação financeira.  

 

Aspetos cuja definição compete ao Conselho de Administração, de acordo com o Decreto-Lei 

nº 244/2012 de 9 de novembro, em articulação com os Serviços Financeiros, cabendo ao 

Auditor Interno a sua avaliação. 

 

 

C. Regulamentos e Códigos 

 
1.Referência sumária aos regulamentos internos aplicáveis e regulamentos externos a que a 

entidade está legalmente obrigada, com apresentação dos aspetos mais relevantes e de 

maior importância. Indicação do sítio da empresa onde estes elementos se encontram 

disponíveis para consulta.  

 
O Centro Hospitalar de Entre o Douro, EPE, rege-se pelo seu regulamento interno, 

homologado a 21 de março de 2013, e que se encontra disponível para consulta em 

http://www.chedv.min-saude.pt. 

Rege-se pelas normas em vigor para o SNS, que não contrariem o consagrado no Dec-Lei nº 

27/2009, de 27 de janeiro, pelas normas legais de gestão hospitalar e pelas demais normas 

gerais e especiais, que por força da sua natureza jurídica, lhe sejam aplicáveis. 
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2. Referência à existência ou aderência de códigos de conduta e de um Código de Ética com 

a data da última atualização, que contemple exigentes comportamentos éticos e 

deontológicos. Indicação onde este se encontra disponível para consulta, assim como 

indicação da forma como é efetuada a sua divulgação junto dos seus colaboradores, clientes 

e fornecedores. Informação sobre as medidas vigentes tendo em vista garantir um 

tratamento equitativo junto dos seus clientes e fornecedores e demais titulares de interesses 

legítimos, designadamente colaboradores da empresa, ou outros credores que não 

fornecedores ou, de um modo geral, qualquer entidade que estabeleça alguma relação 

jurídica com a empresa (vide artigo 47.º do Decreto-Lei n.º 133/2013).  

 

O Centro Hospitalar tem em vigor um código de ética, datado de 2011, divulgado no seu sítio 

da internet (http://www.chedv.min-saude.pt), integrando um conjunto de valores essenciais 

e de regras de conduta, de modo a assegurar os direitos e garantias dos cidadãos e que 

deve orientar e inspirar o comportamento de todos os colaboradores, alcançando assim o 

reconhecimento do serviço público que presta à comunidade.  
 

 
3. Referência à existência de Planos de Ação para prevenir fraudes internas (cometida por 

um Colaborador ou Fornecedor de Serviços) e externas (cometida por Clientes ou Terceiros), 

assim como a identificação das ocorrências e as medidas tomadas para a sua mitigação. 

Indicação relativa ao cumprimento da legislação e da regulamentação em vigor relativas à 

prevenção da corrupção e sobre a elaboração do Relatório Identificativo das Ocorrências, ou 

Risco de Ocorrências (vide alínea a) do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 54/2008, de 4 de 

setembro). Indicação do local no sítio da empresa onde se encontra publicitado o respetivo 

relatório (vide artigo 46.º do Decreto-Lei n.º 133/2013).  

 

O CHEDV possui um Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PGRCIC), 

onde estão traçados os objetivos gerais para o Centro Hospitalar e atenta a sua estrutura 

organizativa, estão apresentadas as principais áreas identificadas como mais suscetíveis de 

gerarem riscos, bem como as medidas preventivas que permitam ao Centro Hospitalar a sua 

gestão efetiva (http://www.chedv.min-saude.pt.). 

Com a Recomendação nº 5/2012 do CPC o Centro Hospitalar procedeu à primeira revisão em 

Julho de 2013 do PGRCIC, o que permitiu incluir um ponto autónomo sobre a temática do 

conflito de interesses. 

O PGRCIC é anualmente objeto de avaliação sendo elaborado o Relatório de Execução, o qual 

é remetido aos Orgãos da tutela e Controlo, bem como ao Conselho de Prevenção da 

Corrupção e divulgado junto de todos os profissionais a exercer funções no Centro 

Hospitalar. 
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D. Deveres especiais de informação 

 

1. Indicação da plataforma utilizada para cumprimento dos deveres de informação a que a 

empresa se encontra sujeita, nomeadamente os relativos ao reporte de informação 

económica e financeira (vide alíneas d) a i) do artigo 44.º do Decreto-Lei n.º 133/2013), a 

saber: 

a) Prestação de garantias financeiras ou assunção de dívidas ou passivos de outras 

entidades, mesmo nos casos em que assumam organização de grupo; 

Não Aplicável ao CHEDV. 

b) Grau de execução dos objetivos fixados, justificação dos desvios verificados e indicação de 

medidas de correção aplicadas ou a aplicar;  

Esta informação é prestada mensalmente pelo CHEDV através do SICA. 

b) Planos de atividades e orçamento, anuais e plurianuais, incluindo os planos de 

investimento e as fontes de financiamento; 

 

A informação prevista neste ponto é reportada através do SICA e enviada para a DGO, ARS 

Norte e ACSS, pelos serviços online da UOGF de acordo com as orientações emanadas pelo 

Despacho do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde n.º 693/2009, de 23 de Dezembro. 

d) Orçamento anual e plurianual; 

 A informação prevista neste ponto é reportada através do SICA e enviada para a DGO, ARS 

Norte e ACSS. 

e) Documentos anuais de prestação de contas;  

Esta informação é reportada através do SIRIEF e remetida para a ACSS, ARS Norte, DGTF, 

IGF e Tribunal de Contas. 

d)Relatórios trimestrais de execução orçamental acompanhados dos relatórios do órgão de 

fiscalização; 

 

Informação reportada através do SIRIEF, segundo as orientações emanadas pelo Despacho 

do Ministro de Estado e das Finanças n.º 14277/2008, de 14 de Maio 
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Foram cumpridas as obrigações de divulgação constantes do artigo 44º do Decreto-Lei nº 

133/2013. 

 

2. Indicação da plataforma utilizada para cumprimento dos deveres de transparência a que a 

empresa se encontra sujeita, nomeadamente os relativos a informação a prestar anualmente 

ao titular da função acionista e ao público em geral sobre o modo como foi prosseguida a sua 

missão, do grau de cumprimento dos seus objetivos, da forma como foi cumprida a política 

de responsabilidade social, de desenvolvimento sustentável e os termos de prestação do 

serviço público, e em que medida foi salvaguardada a sua competitividade, designadamente 

pela via da investigação, do desenvolvimento, da inovação e da integração de novas 

tecnologias no processo produtivo (vide n.º 1 do artigo 45.º do Decreto-Lei n.º133/2013) 

Este ponto encontra-se cumprido pela da divulgação da informação no site 

http://www.chedv.min-saude.pt/. 

 

E. Sítio da Internet 

1. Indicação do(s) endereço(s) utilizado(s) na divulgação dos seguintes elementos sobre a 

empresa (vide artigo 53.º do Decreto-Lei n.º 133/2013): 

a) Sede e demais elementos mencionados no artigo 171.º do CSC; 

b) Estatutos e regulamentos de funcionamento dos órgãos e/ou comissões; 

c) Titulares dos órgãos sociais e outros órgãos estatutários e respetivos elementos 

curriculares, bem como as respetivas remunerações e outros benefícios; 

d) Documentos de prestação de contas anuais 

e) Obrigações de serviço público a que a empresa está sujeita e os termos contratuais da 

prestação de serviço público; e, caso aplicável, semestrais; 

f) Modelo de financiamento subjacente e os apoios financeiros recebidos do Estado nos 

últimos três exercícios. 

 
 
A informação respeitante aos pontos anteriores está disponível no seu sítio da internet em 

http://www.chedv.min-saude.pt/ e no sítio da internet da Direção Geral do Tesouro e 

Finanças em http://www.dgtf.pt/sector-empresarial-do-estado-see/informacao-sobre-as-

empresas/entidade/centro-hospitalar-de-entre-o-douro-e-vouga-epe. 
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F. Prestação de Serviço Público 
 
O Centro Hospitalar exerce as suas funções no exclusivo interesse público que o mesmo 

presta, agindo com espírito de missão e fazendo prevalecer o interesse público sobre os 

interesses particulares ou de grupo. 

 

1. Referência ao contrato celebrado com a entidade pública que tenha confiado à empresa a 

prestação de um serviço público ou de interesse geral, respeitante à remuneração dessa 

atividade (vide n.º 3 do artigo 48.º do Decreto-Lei n.º 133/2013).  

 

No contrato programa celebrado entre o Ministério da Saúde e o Centro Hospitalar de Entre o 

Douro e Vouga, EPE, encontram-se definidos as atividades, objetivos e resultados a alcançar, 

no âmbito da prestação de cuidados de saúde, em termos da produção contratada e 

remuneração da mesma, assim como os custos, bem como a atribuição de incentivos 

institucionais em função do cumprimento dos objetivos pré definidos.  

 

2. Exposição das propostas de contratualização da prestação de serviço público apresentadas 

ao titular da função acionista e ao membro do governo responsável pelo respetivo setor de 

atividade (vide n.ºs 1, 2 e 4 do artigo 48.º do Decreto-Lei n.º 133/2013), das quais deverão 

constar os seguintes elementos:  

a) Associação de metas quantitativas a custos permanentemente auditáveis;  

b) Modelo de financiamento, prevendo penalizações em caso de incumprimento;  

c) Critérios de avaliação e revisão contratuais;  

  

Todos os anos a ACSS publica a metodologia para definição de preços e fixação de objetivos 

no qual são estabelecidos os princípios orientadores do processo contratual a desenvolver, 

no que respeita a atividades, objetivos e resultados a alcançar. 

 

d) Parâmetros destinados a garantir níveis adequados de satisfação dos utentes;  

 

Neste ponto é de salientar a contratação interna que é realizada entre os serviços e o 

Conselho de Administração de forma a potenciar os objetivos a alcançar.  

O Acordo Modificativo ao Contrato-Programa define anualmente objetivos nacionais de 

qualidade, em termos de acesso e de desempenho assistencial, que visam garantir uma 

prestação de cuidados adequada e a satisfação dos utentes. 
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e) Compatibilidade com o esforço financeiro do Estado, tal como resulta das afetações de 

verbas constantes do Orçamento do Estado em cada exercício;  

De referir que o Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, EPE, apresenta desde a sua 

constituição um EBITDA positivo e que o Capital Estatutário inicial encontra-se aplicado num 

depósito a prazo no IGCP, nunca tendo sido usado para fazer face a despesas correntes.  

 

f) Metodologias adotadas tendo em vista a melhoria contínua da qualidade do serviço 

prestado e do grau de satisfação dos clientes ou dos utentes.  

 

O CHEDV, concluiu em 2014 o processo de certificação de vários serviços clínicos, 

designadamente: Medicina Interna, UCIP, Farmácia e Esterilização, processo que se alargará 

a outros serviços em 2015, entre os quais ao serviço de Anestesiologia. 

O CHEDV tem uma política de avaliação da satisfação dos utentes através de inquéritos 

realizados pelo Serviço de Relações Publicas. 

 

 

VI. Remunerações 
 

A. Competência para a determinação 

1. Indicação quanto à competência para a determinação da remuneração dos órgãos sociais, 

dos membros da comissão executiva ou administrador delegado e dos dirigentes da 

sociedade.  

A remuneração dos membros do Conselho de Administração é regulada pelo Estatuto do 

Gestor Público (Dec. Lei 8/2012 de 18 de janeiro) sendo determinada por Resolução do 

Conselho de Ministros. 

2. Identificação dos mecanismos adotados para prevenir a existência de conflitos de 

interesses, atuais ou potenciais, entre os membros de órgãos ou comissões societárias e a 

sociedade, designadamente na aprovação de despesas por si realizadas (vide artigo 51.º do 

Decreto-Lei n.º 133/2013). 

As declarações de inexistência de incompatibilidades ou impedimentos para o exercício de 

altos cargos públicos dos membros do conselho de Administração são remetidas à 

Procuradoria-Geral da Republica. 

3. Apresentação de declaração dos membros do órgão de administração a referir que estes 

se abstêm de interferir nas decisões que envolvam os seus próprios interesses. 
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Foram emitidas pelos membros do Conselho de Administração (em exercício de funções a 

partir de 20 de Fevereiro de 2015) declarações em como se abstêm de interferir nas decisões 

que envolvam os seus próprios interesses (declarações em anexo). 

 

 

 

 

 

B. Comissão de Fixação de Remunerações 

 

Composição da comissão de fixação de remunerações, incluindo identificação das pessoas 

singulares ou coletivas contratadas para lhe prestar apoio. 

 

Não aplicável ao CHEDV. 

 

C. Estrutura das Remunerações 

1. Descrição da política de remuneração dos órgãos de administração e de fiscalização. 

A remuneração dos membros do Conselho de Administração, é regulada pelo Estatuto do 

Gestor Público publicado pelo Decreto-Lei nº 8/2012, de 18 de Janeiro (que dá nova redação 

ao Decreto-Lei n.º 71/2007, de 27 de março) conjugado com a Resolução do Conselho de 

Ministros nº 18/2012, de 21 de fevereiro e a Resolução do Conselho de Ministros n.º 

36/2012, de 26 de março, tendo sido atribuída ao Centro Hospitalar a classificação 

correspondente ao nível B. 

 

Presidente 

• Remuneração Base – 4.204,18 €, 14 meses/ano; 

• Despesas de Representação – 1.471,46 €, 12 meses/ano; 

• Subsídio de Alimentação – 4,27 €, por dia; 

• Viatura de serviço e telemóvel. 

Vogais 

• Remuneração Base – 3.433,65 €, 14 meses/ano; 

• Despesas de Representação – 1.373,46 €, 12 meses/ano; 

• Subsídio de Alimentação – 4,27 €, por dia; 

• Viatura de serviço e telemóvel. 

Às referidas remunerações foram aplicadas as reduções legais em vigor. 

 

2. Informação sobre o modo como a remuneração é estruturada de forma a permitir o 

alinhamento dos interesses dos membros do órgão de administração com os interesses de 

longo prazo da sociedade. 
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Os membros dos órgãos sociais não têm qualquer intervenção na estruturação da 

remuneração, esta é definida pela legislação em vigor (ver ponto 1). 

 

3.Referência, se aplicável, à existência de uma componente variável da remuneração, 

critérios de atribuição e informação sobre eventual impacto da avaliação de desempenho 

nesta componente. 

Não aplicável ao CHEDV. 

 

4. Explicitação do diferimento do pagamento da componente variável da remuneração, com 

menção do período de diferimento. 

 

Não aplicável ao CHEDV. 

 

5. Caracterização dos parâmetros e fundamentos definidos no contrato de gestão para 

efeitos de atribuição de prémio. 

 

Não aplicável ao CHEDV. 

 

6. Referência a regimes complementares de pensões ou de reforma antecipada para os 

administradores e data em que foram aprovados em assembleia geral, em termos 

individuais. 

 

Não aplicável ao CHEDV. 

 

 

 

 

D. Divulgação das Remunerações 

1. Indicação do montante anual da remuneração auferida, de forma agregada e 

individual, pelos membros do órgão de administração da sociedade, proveniente da 

sociedade, incluindo remuneração fixa e variável e, relativamente a esta, menção 

às diferentes componentes que lhe deram origem, podendo ser feita remissão para 

ponto do relatório onde já conste esta informação. 

As remunerações dos órgãos sociais constam do relatório de gestão e contas de cada 

exercício (publicados no site do CHEDV) e do anexo 1 ao presente relatório, bem como no 

sítio da internet da Direção Geral do Tesouro e Finanças no capítulo de informação das 

empresas do Setor Empresarial do Estado. 
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2. Indicação dos montantes pagos, por outras sociedades em relação de domínio ou de 

grupo ou que se encontrem sujeita a um domínio comum. 

 Não Aplicável ao CHEDV. 

3. Indicação da remuneração paga sob a forma de participação nos lucros e/ou de 

pagamento de prémios e explanação dos motivos por que tais prémios e/ou participação nos 

lucros foram concedidos.  

Não Aplicável ao CHEDV. 

4. Referência a indemnizações pagas ou devidas a ex-administradores executivos 

relativamente à cessação das suas funções durante o exercício.  

Não Aplicável ao CHEDV. 

5. Indicação do montante anual da remuneração auferida, de forma agregada e individual, 

pelos membros do órgão de fiscalização da sociedade, podendo ser feita remissão para ponto 

do relatório onde já conste esta informação.  

Encontram-se no Relatório de Gestão e Contas, ponto 5 do anexo I – Cumprimento das 

orientações legais. 

6. Indicação da remuneração no ano de referência dos membros da mesa da assembleia 

geral, podendo ser feita remissão para ponto do relatório onde já conste esta informação.  

Não Aplicável ao CHEDV. 

 

 

VII. Transações com partes relacionadas e outras 
 

1. Apresentação de mecanismos implementados pela sociedade para efeitos de controlo de 

transações com partes relacionadas e indicação das transações que foram sujeitas a controlo 

no ano de 2014. 

 

Neste ponto é de assinalar as transações entre o CHEDV e a ACSS, decorrentes da prestação 

de cuidados de saúde a beneficiários do SNS. Esta prestação de serviços é objeto de 

negociação, é assinado contrato programa por triénio e acordos modificativos anuais entre a 

ARS Norte e o CHEDV. O Contrato Programa é objeto de acompanhamento, controlo e 

avaliação quer pela ACSS, quer pela ARS Norte. 

  
 
2. Informação sobre outras transações:  

 36 



RELATÓRIO DE GOVERNO SOCIETÁRIO 2014    

 
a)Procedimentos adotados em matéria de aquisição de bens e serviços. 

 

Nos termos do regulamento interno do Centro Hospitalar, a aquisição de bens e serviços e os 

contratos de empreitadas de obras públicas regem-se pelas normas do direito privado, sem 

prejuízo da aplicação do Código dos Contratos Públicos e das diretivas comunitárias. 

 

De salientar que, desde a entrada em vigor do Decreto-Lei nº 149/2012, de 12 de julho, que 

introduziu alterações ao Código dos Contratos Públicos, revogando a não aplicação da parte 

II do CCP aos hospitais E.P.E. (nº 3 do art.º 5º do CCP), o Centro Hospitalar tem vindo a 

adaptar os seus procedimentos, procedendo à abertura de novos processos para as diversas 

áreas, designadamente a aquisição de bens, serviços, meios complementares de diagnóstico 

e prestação de serviços médicos. 

 

b)Universo das transações que não tenham ocorrido em condições de mercado. 

Não foram efetuadas transações fora das condições de mercado. 

 

c) Lista de fornecedores com transações com a empresa que representem mais de 5% dos 

fornecimentos e serviços externos (no caso de ultrapassar 1 milhão de euros).  

 

Em 2014, os fornecedores de bens e serviços que apresentaram um valor de faturação 

superior a um milhão de euros foram os seguintes: Johnson & Johnson Medical (1.516 

milhares de euros); Roche Farmacêutica Química, Lda. (1.353 milhares de euros) e a Paula & 

Conde, Lda – empresa de prestação de serviços médicos no serviço de urgência (1.035 

milhares de euros). 

 

De referir ainda que, em 2014, os fornecedores que representam mais de 5% dos 

fornecimentos e serviços externos foram: Paula & Conde, Lda – empresa de prestação de 

serviços médicos no serviço de urgência; Instituto Português de Sangue e da 

Transplantação, IP; Uniself, S.A.- empresa de prestação de serviços de alimentação. 

 

VIII. Análise de sustentabilidade da empresa nos domínios 

económicos, social e ambiental 
 
Caracterização dos elementos seguidamente explicitados, podendo ser feita remissão para 

ponto do relatório onde já conste esta informação:  

 

1. Estratégias adotadas e grau de cumprimento das metas fixadas.  
 

O Conselho de Administração do CHEDV tem pautado a sua atuação por uma estratégia de 

desenvolvimento da atividade assistencial em função da procura efetiva de cuidados de 

saúde, em sintonia com as orientações gerais fixadas pelo Ministério da Saúde. Assim, as 

principais linhas de atuação são as seguintes: 
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• A melhoria da articulação e integração com as restantes instituições prestadoras de 

cuidados de saúde da região; 

• Promoção da descentralização dos serviços de saúde mental, de acordo com o Plano 

de Saúde Mental Nacional, permitindo a prestação de cuidados de proximidade 

através do aumento da oferta de serviços de ambulatório nesta área; 

• A redução do tempo de espera para a primeira consulta em especialidades com 

maior atraso; 

• O desenvolvimento da cirurgia de ambulatório ou “cirurgia de um dia” (one day 

surgery) para os casos em que não é possível dar alta ao doente no mesmo dia; 

• A reestruturação da urgência geral e pediátrica, em sintonia com a política definida 

para as redes de referenciação da emergência hospitalar; 

• A racionalização do consumo de exames de diagnóstico e de medicamentos, com a 

implementação de protocolos clínicos ajustados a cada situação; 

• Uniformização das práticas e procedimentos de gestão nas três unidades. 
 
2. Políticas prosseguidas com vista a garantir a eficiência económica, financeira, social e 

ambiental e a salvaguardar normas de qualidade.  

À semelhança do que foi conseguido durante o período de funcionamento do Hospital de São 

Sebastião, EPE, o Centro Hospitalar tem pugnado por apresentar os mais baixos custos de 

produção na prestação de cuidados de saúde.  

 

O Centro Hospitalar tem procurado o desenvolvimento e a diferenciação da atividade 

assistencial procurando manter custos de produção inferiores à média dos hospitais do SNS, 

alinhando-se algumas das políticas que vão de encontro a este objetivo: 

• Racionalização da estrutura assistencial das três unidades, concretizada em 

particular com o desenvolvimento da cirurgia do ambulatório em São João da 

Madeira e flexibilidade no funcionamento de diversos serviços de apoio (Imagiologia, 

Patologia Clínica e Serviços Farmacêuticos); 

• Racionalização na composição das equipas médicas do serviço de urgência (Hospitais 

de S. Sebastião e de Oliveira de Azeméis) e consulta de Medicina Geral (S. João da 

Madeira); 

• O ajustamento do número de efetivos de pessoal de acordo com o desenvolvimento 

da atividade assistencial; 

• A racionalização do consumo de medicamentos e de material clínico; 

• O desenvolvimento de processos de negociação com os fornecedores para obtenção 

dos mais baixos preços na aquisição de bens e serviços; 

• A racionalização do consumo de exames de diagnóstico e de medicamentos, com a 

introdução de protocolos clínicos ajustados a cada situação; 

• O desenvolvimento dos sistemas de informação. 
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Qualidade 

No âmbito do processo de Certificação da Qualidade pela NP EN ISO 9001:2008 iniciado em 

2012, foi concluído em 2014 o processo de certificação da qualidade dos serviços de 

Medicina Interna, Unidade de Cuidados Intensivos Polivalentes, Serviços Farmacêuticos e 

Esterilização, estando em fase de preparação o processo de Certificação do Serviço de 

Anestesiologia. 

À semelhança de anos anteriores o Centro Hospitalar mantém a monitorização interna de 

alguns indicadores de qualidade associados ao processo de prestação de cuidados com vista 

à sua melhoria contínua. Os indicadores monitorizados são indicadores de controlo de 

infeção, cirúrgicos, associados aos cuidados de enfermagem, quedas e imobilizações físicas, 

entre outros. 

A participação no Projeto SINAS, promovido pela Entidade Reguladora da Saúde, manteve-se 

em 2014, continuando a ser avaliados alguns serviços de prestação de cuidados quer na 

Dimensão da Excelência Clínica em diferentes áreas clínicas, quer nas Dimensões da 

Segurança do Doente, da Adequação e Conforto das Instalações, da Focalização no Utente e 

da Satisfação do Utente, e cujos resultados globais constam do quadro seguinte (reportados 

a 31/12/2013). 

 

SINAS Hospital de 
São Sebastião 

Hospital de 
São João da 

Madeira 

Hospital de 
São Miguel 

Excelência Clínica  
 

  

Enfarte Agudo do Miocárdio  

  

N/A 

Cirurgia do Cólon  

  

N/A 

Unidade de Cuidados Intensivos  
  

N/A 

Histerectomias  
  

N/A 

Acidente Vascular Cerebral  
  

N/A 

Partos e Cuidados Pré-natais  
  

N/A 

Artroplastias da Anca e Joelho  
  

N/A 

Cirurgia da Fratura Proximal do Fémur 
  

N/A 

Cuidados Neonatais  
  

N/A 

Pneumonia  
  

N/A 

Cirurgia de Ambulatório  
  

N/A 

Segurança do Doente  
   

Procedimentos de Segurança  
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Adequação e Conforto das Instalações 
   

Focalização no Utente 
   

Satisfação do Utente  
   

Legenda:     

Nível de qualidade III Nível de qualidade II Nível de qualidade I 
Prestador cumpre com 

todos os parâmetros de 
qualidade exigidos 

 

Área não avaliada 

Fonte: ERS-SINAS – ano de 2013 

 
 

3. Forma de cumprimento dos princípios inerentes a uma adequada gestão empresarial:  

a) Definição de uma política de responsabilidade social e de desenvolvimento sustentável e 

dos termos do serviço público prestado, designadamente no âmbito da proteção dos 

consumidores (vide artigo 49.º do Decreto-Lei n.º 133/2013); 

 

Como referido no ponto 1 do presente relatório, o Centro Hospitalar visa respeitar o bem – 

estar e o futuro social da comunidade onde se insere, para tal, tem uma politica de: Respeito 

pelo indivíduo – procurar dar resposta às necessidades dos doentes e dos colaboradores, 

com respeito pela privacidade e encorajar a sua participação no processo de decisão; 

Qualidade – procurar a excelência na prestação de cuidados, utilizando modernas 

tecnologias, num ambiente seguro, atrativo e amigável; Performance – utilizar de modo 

eficiente os recursos da comunidade; Inovação – incentivar e premiar a exploração de novas 

ideias e o desenvolvimento de novas atividades; Ética – advogar os mais elevados princípios 

de conduta em todas as ações e decisões, como base para confiança pública. 

 
 
b) Definição de políticas adotadas para a promoção da proteção ambiental e do respeito por 

princípios de legalidade e ética empresarial, assim como as regras implementadas tendo em 

vista o desenvolvimento sustentável (vide artigo 49.º do Decreto-Lei n.º 133/2013);  

 

O Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga (CHEDV) consciente da sua responsabilidade 

ambiental e da importância da preservação do meio ambiente e do impacto deste na saúde 

das populações, assumiu sempre o compromisso para com a melhoria do desempenho 

ambiental, com inclusão da conservação e proteção de recursos naturais, minimização de 

resíduos, controlo da poluição e melhoria contínua. Este comprometimento está presente no 

quotidiano do CHEDV, seja na implementação de políticas e planos, com foco ambiental, 

transversais a toda a instituição e extensíveis a fornecedores de serviços; na busca e 

implementação de tecnologias e técnicas inovadoras que visem a minimização do impacto da 

instituição sobre o meio ambiente; na avaliação do desempenho da instituição através de 

análises de controlo ambiental aos pontos críticos e de auditorias às práticas; no 

planeamento da formação e informação dos trabalhadores, com foco na sensibilização para 

os problemas ambientais e na base comportamental que os desencadeia. 
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A crescente necessidade de garantir o desenvolvimento sustentável das suas atividades de 

forma a manter o constante equilíbrio entre a prestação de cuidados com qualidade e a 

preservação do meio ambiente e dos recursos naturais, leva o CHEDV a implementar 

estratégias ambientais “reativas” e “ativas”. As estratégias “reativas” são dirigidas para a 

satisfação da necessidade de conformidade face à legislação ambiental em vigor e as 

estratégias “ativas” são dirigidas para a prevenção e preservação envolvendo a introdução 

de novos processos e produtos, a reciclagem de resíduos e correto encaminhamento de 

resíduos perigosos, o controlo ambiental e da poluição. 

As estratégias adotadas refletem os novos valores da variável ambiental com relação às 

metas da qualidade, assim como, também refletem os novos valores da sociedade 

relativamente à realização de atividades em sintonia e harmonia com a preservação do meio 

ambiente, deixando de ser apenas uma postura diante das imposições legais, que respondia 

de forma reativa, para se transformar em atitudes voluntárias, superando as próprias 

expectativas da sociedade. 

A responsabilidade ambiental do CHEDV é conseguida através do envolvimento individual 

de cada um dos seus trabalhadores e assenta em pilares fundamentais, que serão descritos 

de seguida: 

 

1. Gestão de resíduos hospitalares 
 
Objectivo: minimizar os impactos ambientais associados aos resíduos resultantes das 

actividades do CHEDV. 

A promoção da prevenção da produção de resíduos e a redução dos riscos associados a estes 

reflecte a lógica do ciclo de vida dos materiais e a valorização dos resíduos, mantendo 

sempre a eficiência e segurança das operações de gestão, promovendo a implementação da 

melhores técnicas disponíveis e fomentando a inovação, tendo sempre em conta o aumento 

da procura dos cuidados de saúde e da utilização de materiais descartáveis. 

Neste sentido, têm sido implementadas algumas medidas que se enumeram de seguida: 

• Realização de avaliações de diagnóstico e auditorias às práticas de triagem e 

acondicionamento com vista à redução dos resíduos perigosos produzidos, ao 

aumento da quantidade de resíduos encaminhados para fileiras/fluxos de resíduos 

específicos; 

• Aquisição de novos equipamentos para triagem e acondicionamento de resíduos 

recicláveis; 

• Devolução de embalagens usadas ao fornecedor para reutilização; 

• Substituição de produtos perigosos por outros com menos riscos e alteração de alguns 

procedimentos para reduzir a quantidade e o carácter perigoso dos resíduos 

resultantes; 

• Pedido do certificado VERDORECA aos nossos fornecedores de serviços na área da 

restauração; 
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• Contratação de empresas certificadas e autorizadas para realizar operações de gestão 

de resíduos para garantir o correcto encaminhamento, tratamento e destino final dos 

resíduos; 

• Sensibilização dos trabalhadores. 

Mapa comparativo dos resíduos produzidos 

Tipo de Resíduos 2012 2013 2014 
    Resíduos Hospitalares    

Grupo IV 18.061 13.761 13.430 

Grupo III 199.655 204.471 204.575 

Embalagens de Vidro 9.913 13.671 14.918 

Recicláveis *    
Papel e Cartão 73.300 63.174 61.370 

Plástico 30.000 19.386 23.930 

Vidro 10.100 9.927 9.820 

* Dados referentes só ao Hospital de São Sebastião 

 

A produção de resíduos hospitalares não sofreu grandes oscilações em 2014 em relação ao 

ano anterior. Esta estabilização reflete os bons resultados obtidos na auditoria realizada às 

práticas de triagem e acondicionamento dos resíduos. Esta auditoria foi levada a cabo pela 

empresa que presta o serviço de gestão de resíduos hospitalares, portanto uma entidade 

externa, e no relatório pode ler-se que “foi possível verificar que existe na generalidade dos 

Serviços uma preocupação e vontade de todos os profissionais, envolvidos de forma direta e 

indireta na produção de resíduos, no sentido de agir em conformidade perante a gestão dos 

resíduos hospitalares. 

Dos aspetos auditados, destaca-se como ponto forte a qualidade da triagem e a quantidade 

de resíduos separados com destino a valorização, assim como sensibilidade desenvolvida por 

todos os Serviços para esta questão. Foi também demonstrado pela maioria dos profissionais 

bons conhecimentos no âmbito da gestão de resíduos, particularmente ao nível da 

classificação, triagem e acondicionamento.” 

 

2. Controlo ambiental/poluição 
 
Objectivo: prevenir e diminuir a ocorrência de qualquer tipo de poluição 

• Controlo e monitorização dos efluentes gasosos produzidos pela central térmica; 

• Manutenção regular de todas as viaturas. 

 

3. Diminuição do consumo de recursos naturais 
 
Objectivo: diminuir o consumo de produtos e energias não renováveis (energia elétrica, água 

e combustíveis) e consequente diminuição de custos mensais. 
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Poupança de energia eléctrica: 

• Associação de sensores de movimento à iluminação em locais não frequentados 

continuamente, como corredores e casas de banho; 

• Aplicação de sensores crepusculares para regulação da iluminação em zonas com 

iluminação natural; 

• Substituição de lâmpadas por outras mais económicas; 

• Verificação no final do dia de todas as zonas encerradas no período nocturno, para 

garantir que todas as luzes ficam desligadas; 

• Sensibilização dos trabalhadores. 

Poupança de água: 

• Aplicação de redutores de fluxo nas torneiras das casas de banho e cozinha; 

• Aumento da vigilância para garantir que todas as torneiras estão fechadas; 

• Sensibilização dos trabalhadores. 

Poupança de combustível: 

• Gestão das viaturas de forma a garantir a rentabilização das viagens realizadas, com 

consequente redução das mesmas; 

• Aquisição de uma carrinha com maior capacidade de carga. 

 

Objetivo: desenvolver a formação necessária aos trabalhadores para aumentar a sua 

preparação e motivação relativamente à proteção ambiental 

• Realização de sessões de formação e sensibilização nas áreas ambientais, com foco no 

plano de gestão de resíduos hospitalares e tendo como base as necessidades dos 

colaboradores tanto como profissionais como cidadãos. 

Mapa comparativo da formação realizada 
  

2012 

 

2013 

 

2014 

 

 

Nº Total formandos 

 

78 

 

234 

 

70 

 
 

4. Cumprimento da legislação em vigor 
 
Objetivo: cumprir a legislação ambiental em vigor e aplicação imediata de qualquer requisito 

legal introduzido no quadro legal 

• Identificação periódica e sistemática da regulamentação ambiental aplicável; 

• Análise e transposição dos requisitos aplicáveis para normas internas. 

 

 
c) Adoção de planos de igualdade tendentes a alcançar uma efetiva igualdade de tratamento 

e de oportunidades entre homens e mulheres, a eliminar discriminações e a permitir a 

conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional (vide n.º 2 do artigo 50.º do Decreto-

Lei n.º 133/2013);  
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d) Referência a medidas concretas no que respeita ao Princípio da Igualdade do Género, 

conforme estabelecido no n.º 1 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 19/2012, de 23 

de fevereiro;  

Em relação à promoção da igualdade prevista no artigo 50º do Decreto – Lei 133/2013 de 03 

de outubro, importa referir que o Centro Hospitalar tem promovido a igualdade de 

oportunidades dos sexos, tanto na contratação dos seus recursos humanos como nas 

políticas remuneratórias. No total dos efetivos do quadro, cerca de 79,1% são mulheres. 

 

 e) Identificação das políticas de recursos humanos definidas pela empresa, as quais devem 

ser orientadas para a valorização do indivíduo, para o fortalecimento da motivação e para o 

estímulo do aumento da produtividade, tratando com respeito e integridade os seus 

trabalhadores e contribuindo ativamente para a sua valorização profissional (vide n.º 1 do 

artigo 50.º do Decreto-Lei n.º 133/2013); 

 

O Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, EPE, considera os colaboradores como um 

dos recursos mais importante da organização. Assim, dispõe de uma Política de Recursos 

Humanos, onde se incluem, entre outros, uma política de gestão, que consiste no conjunto 

de operações tendentes à satisfação das necessidades de pessoal, bem como à satisfação 

das expectativas profissionais dos seus funcionários. 

 O Centro Hospitalar desenvolve um plano de formação dos seus recursos humanos e tem 

vindo a colaborar ativamente com várias escolas do ensino superior, através da realização de 

estágios nas carreiras de enfermagem, técnica de diagnóstico e terapêutica, farmácia, 

informática, etc. Por outro lado, continua a receber um número significativo de médicos para 

frequência do ano comum ou para o internato de especialidade. O Centro Hospitalar colabora 

ainda com diversas instituições na formação de alunos do ensino técnico-profissional, bem 

como com o Instituto de Emprego e Formação Profissional e o Gabinete HOPE. 

 
f) Informação sobre a política de responsabilidade económica, com referência aos moldes em 

que foi salvaguardada a competitividade da empresa, designadamente pela via de 

investigação, inovação, desenvolvimento e da integração de novas tecnologias no processo 

produtivo (vide n.º 1 do artigo 45.º do Decreto-Lei n.º 133/2013). Referência ao plano de 

ação para o futuro e a medidas de criação de valor para o acionista (aumento da 

produtividade, orientação para o cliente, redução da exposição a riscos decorrentes dos 

impactes ambientais, económicos e sociais das atividades, etc).  

 

No que respeita a estas áreas é de salientar: a introdução, aperfeiçoamento e divulgação de 

novas técnicas médicas; o desenvolvimento do processo clínico eletrónico; o alargamento da 

radiologia digital a todos os serviços de prestação de cuidados; o desenvolvimento de 

aplicações dirigidas aos serviços de gestão e logística; o reforço da rede informática. Por 

outro lado, a par da realização de ensaios clínicos, a publicação de muitos trabalhos 

científicos por parte de colaboradores médicos mantém-se a um nível elevado. 
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IX. Avaliação do Governo Societário 
 
1. Verificação do cumprimento das recomendações recebidas relativamente à estrutura e 

prática de governo societário (vide artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 133/2013), através da 

identificação das medidas tomadas no âmbito dessas orientações. Para cada recomendação 

deverá incluir:  

a) Informação que permita aferir o cumprimento da recomendação ou remissão para o ponto 

do relatório onde a questão é desenvolvida (capítulo, título, ponto, página);  

b) Em caso de não cumprimento ou cumprimento parcial, justificação para essa ocorrência e 

identificação de eventual mecanismo alternativo adotado pela sociedade para efeitos de 

prossecução do mesmo objetivo da recomendação.  

 

Nos termos do Despacho de Aprovação de Contas de 2013, foram efetuadas recomendações 

que mereceram o acolhimento do CHEDV, como a seguir se expõe: 

 Assegurar o cumprimento dos Deveres Especiais de Informação, através do envio de 

informação, de forma desmaterializada, pelo SIRIEF; 
O Centro Hospitalar cumpriu os Deveres Especiais de Informação, através do envio de 

informação, de forma desmaterializada, através do SIRIEF; 
 Cumprir integralmente o Despacho nº 438/10-SEFT, de 10 de maio, relativo à 

informação a prestar relativo à contratação publica; 
O Centro Hospitalar cumpriu integralmente o Despacho nº 438/10-SEFT de 10 de maio. 
 Promover a manutenção dos gastos com comunicação ao nível dos verificados em 

2013 nos termos do nº 3 do artigo da Lei nº 83-C/2013, de 31 de Dezembro; 
 

O Centro Hospitalar cumpriu na íntegra esta recomendação (tal como detalhe apresentado 

na página 79 do Relatório de Gestão e Contas) 
 

 Aplicar o artigo 28º do Dec. Lei nº 133/2013, de 3 de outubro, e o artigo 123º da Lei 

83-C/2013, de 31 de dezembro, os quais estabelecem que as entidades que 

integram o setor empresarial do Estado devem manter as suas disponibilidades e 

aplicações financeiras junto da Agencia de Gestão da Tesouraria e da Divida Publica, 

EPE. 
O Centro Hospitalar tem as suas disponibilidades e aplicações financeiras junto da Agencia 

de Gestão da Tesouraria e da Divida Publica, EPE (IGCP). Os montantes recebidos em 

numerário relativo à cobrança de taxas moderadoras são depositados diariamente junto de 

“outras instituições financeiras” e transferidas para o IGCP. 
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 Anexo 1 
 

 

Conselho de Administração 
 

 

Mandato 

 
Mandato 

Cargo Nome 
Designação OPRLO 

(Inicio-Fim) Forma (1) Data Identificação da 
Entidade 

Pagadora 
(O/D) 

2012-2014  Presidente   Fernando Martins da Silva  

 Despacho nº 
4648/2012  

22-03-
2012 

N.A N.A 

2012-2014  Diretor Clinico   Ana Cristina Rodrigues da Silva  N.A N.A 

2012-2014  Enfermeiro Diretor   José David dos Santos Ferreira  N.A N.A 

2012-2014  Vogal Executivo   Maria Margarida Torres de Ornelas  N.A N.A 

2012-2014  Vogal Executivo  
 Catarina Raquel Jorge Lopes 
Monteiro  N.A N.A 

(1)Indicar Resolução R/AG/DUE/Despacho (D) 
Nota: OPRLO - Opção pela Remuneração do lugar de 
Origem;O/D:Origem/Destino 

 

    
     

Acumulação de Funções 

 

Membro do CA (nome) 
Acumulação de Funções 

Entidade Função Regime 

Fernando Martins da Silva N.A N.A N.A 

Ana Cristina Rodrigues da Silva N.A N.A N.A 

José David dos Santos Ferreira N.A N.A N.A 

Maria Margarida Torres de Ornelas N.A N.A N.A 

Catarina Raquel Jorge Lopes Monteiro N.A N.A N.A 

 

Estatuto do Gestor Público 

 

Membro do CA (nome) 
EGP 

Fixado Classificação Valores Mensais Bruto € 

      Remuneração 
base 

Despesas 
Representação  

Fernando Martins da Silva S B 4.204,18 1.471.46 

Ana Cristina Rodrigues da Silva S B 3.433,65 1.373,46 

José David dos Santos Ferreira S B 3.433,65 1.373,46 

Maria Margarida Torres de Ornelas S B 3.433,65 1.373,46 

Catarina Raquel Jorge Lopes Monteiro S B 3.433,65 1.373,46 

Nota: Estatuto do Gestor Público; OPRLO - Opção pela Remuneração do Lugar de Origem; O/D: Origem/Destino 
 

* Valor mensal 
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Remuneração Anual 

Membro do CA (nome) 

Remuneração Anual(€) 

Variável Fixa** Outra*** Redução Lei 12-
A/2010 

O. Reduções 
Remuneratórias 

Redução 
anos 

anteriores* 

Bruta após 
Reduções 

Remuneratórias 

Fernando Martins da Silva 0,00 68.107,68 8.408,36 3.825,78 5.492,65 0,00 67.197,61 

Ana Cristina Rodrigues da Silva 0,00 57.685,32 6.867,30 3.227,56 4.628,82 0,00 56.696,24 

José David dos Santos Ferreira 0,00 57.685,32 6.867,30 3.227,56 4.607,50 0,00 56.717,56 

Maria Margarida Torres Ornelas 0,00 57.685,32 6.867,30 3.227,56 4.628,82 0,00 56.696,24 
Catarina Raquel J. Lopes 
Monteiro 0,00 57.685,32 6.867,30 3.227,56 4.628,82 0,00 56.696,24 

Nota: Redução de anos anteriores: refere a remunerações regularizadas no ano em referência pertencentes a anos anteriores 
  * Indicar os motivos subjacentes a este 

procedimento 
      ** Incluir a remuneração + despesas de 

representação (sem reduções) 
      *** Inclui Subsídios de Férias/ Natal 

 
 
 
 

       
Membro do CA (nome) 

Remuneração Anual(€) 
  

Variável Fixa** Bruto (1) 
 Reduções 

Remuneratórias 
(2) 

Valor  após 
Reduções 

(3)=(1)-(2) 
  

Fernando Martins da Silva 0,00 
      

68.107,68    
      

76.516,04             9.318,43         67.197,61    
  

Ana Cristina Rodrigues da Silva 0,00 
     

57.685,32    
     

64.552,62            7.856,38         56.696,24    
  

José David dos Santos Ferreira 0,00 
     

57.685,32    
     

64.552,62            7.835,06         56.717,56    
  

Maria Margarida Torres Ornelas 0,00 
     

57.685,32    
     

64.552,62            7.856,38         56.696,24    
  Catarina Raquel J. Lopes 

Monteiro 0,00 
     

57.685,32    
     

64.552,62            7.856,38         56.696,24    
  Nota: Redução de anos anteriores: refere a remunerações regularizadas no ano em referência pertencentes a anos anteriores 
  * Indicar os motivos subjacentes a este 

procedimento 
      ** Incluir a remuneração +despesas de representação (sem 

reduções) 
      

 

 

Benefícios Sociais 

 

Membro do CA (nome) 

Beneficios Sociais (€) 

Sub. Refeição Regime de Proteção 
Social Seguro de 

Saúde 
Seguro 
de Vida 

Outros 

Valor/dia Montante 
Pago Ano Identificar Valor Identificar  Valor 

Fernando Martins da Silva 4,27 1.029,07 C.G.A 16.803,46 N.A. N.A. N.A. N.A. 

Ana Cristina Rodrigues da Silva 4,27 935,13 C.G.A 13.892,74 N.A. N.A. N.A. N.A. 

José David dos Santos Ferreira 4,27 918,05 C.G.A 14.017,40 N.A. N.A. N.A. N.A. 

Maria Margarida Torres Ornelas 4,27 969,29 C.G.A 14.097,06 N.A. N.A. N.A. N.A. 

Catarina Raquel J. Lopes Monteiro 4,27 956,48 S.S 14.388,66 N.A. N.A. N.A. N.A. 

C.G.A - Caixa Geral de Aposentações 
        S.S- Segurança Social 
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Gastos com Comunicações Móveis 

 

Membro do CA (nome) 

Gastos com comunicações móveis (€) 

Plafond mensal definido Valor Anual Observações 

Fernando Martins da Silva 75,00 260,77   

Ana Cristina Rodrigues da Silva 75,00 70,45   

José David dos Santos Ferreira 75,00 58,80   

Maria Margarida Torres Ornelas 75,00 136,06   

Catarina Raquel J. Lopes Monteiro 75,00 118,05   

 

 

Encargos com Viaturas 

Membro do CA 
(nome) 

Encargos com viaturas 

Viatura 
atribuída 

Celebração 
e Contrato 

Valor de 
referência 
da viatura 

Modalidade (1) 
Ano  
Inicio 

Ano Termo 

Valor da 
Renda 
mensal 

(€) 
 

Gasto anual 
com Rendas 

Nº Prestações 
Contratuais 

Remanescentes 

Fernando Martins da 
Silva S S 39.300,00 Aquisição N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
Ana Cristina Rodrigues 
da Silva S S 19.500,00 Aquisição N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
José David dos Santos 
Ferreira S S 22.957,00 Aquisição N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
Maria Margarida 
Torres Ornelas S S 28.431,48 Aquisição N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
Catarina Raquel J. 
Lopes Monteiro S S 40.000,00 Aquisição N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
Legenda: (1) Aquisição; 
ALD ou outra 

          

 

 

Gastos associados a Viaturas 

 

Membro do CA (nome) 
Plafond 
Mensal 
definido 

Gastos Anuais  Associados a viaturas (€) 
Observaçõe

s 
Combustível Portagens Outras 

Reparações Seguro 

Fernando Martins da Silva 367,87 2.007,69 1.153,35 1.042,92 295,80   

Ana Cristina Rodrigues da Silva 343,37 1.756,31 261,70 1.483,59 314,00   

José David dos Santos Ferreira 343,37 1.392,44 158,60 571,27 333,05   

Maria Margarida Torres Ornelas 343,37 1.451,55 642,75 2.170,63 245,51   

Catarina Raquel J. Lopes Monteiro 343,37 2.386,67 1.733,66 387,29 309,34   
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