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1. ENQUADRAMENTO DO HOSPITAL 
 

 

Apresentação  

 

O Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, E.P.E., adiante designado por CHEDV, com sede em 

Santa Maria da Feira, foi constituído através do Decreto-Lei n.º 27/2009, de 27 de janeiro de 2009, com 

efeitos a 1 de fevereiro de 2009. O Centro Hospitalar veio agregar o Hospital de São Sebastião, E.P.E. 

(Santa Maria da Feira), o Hospital de São João da Madeira e o Hospital São Miguel (Oliveira de Azeméis). 

 

A nova instituição passou a ser responsável pelos cuidados de saúde a uma população de aproximadamente 

330.000 habitantes, residentes nos concelhos de Santa Maria da Feira, Arouca, São João da Madeira, 

Oliveira de Azeméis, Vale de Cambra e Ovar. Atualmente o CHEDV inclui também na sua área de influência 

algumas freguesias do concelho de Castelo de Paiva. 

 

A criação do Centro Hospitalar surge na sequência do processo de reorganização dos cuidados hospitalares 

na parte norte do distrito de Aveiro. Antecedendo a constituição do CHEDV, o Ministério da Saúde tomou 

algumas medidas que influenciaram a organização dos cuidados de saúde nesta região, nomeadamente, a 

centralização do núcleo de partos e da urgência médico-cirúrgica, no HSS. 

 

O ano de 2015 será muito exigente, atendendo às restrições económico-financeiras existentes e à 

necessidade de reestruturação de alguns dos principais serviços do CHEDV, nomeadamente o serviço de 

urgência, para assegurar a continuidade da prestação de cuidados de saúde de qualidade.  

 

O Plano de Actividades, Investimentos e Orçamento para 2015, tem por base o Acordo Modificativo 2015 

do Contrato-Programa 2013-2015, celebrado com o Ministério da Saúde, que considera um aumento de 

proveitos de cerca de 3% face ao ano anterior. Esta variação tem origem sobretudo no aumento da 

actividade prevista nas linhas de produção de hospital de dia e cirurgia de ambulatório, neste caso 

acentuada pelo acréscimo do preço unitário dos GDH’s de ambulatório. 

Quanto à evolução dos preços unitários, é de referir o crescimento (cerca de 8%) nos GDH’s de 

internamento e de ambulatório, bem como a redução (cerca de -67%) nos atendimentos de urgência 

básica, compensado pela atribuição de uma verba fixa a título de disponibilidade de serviço. Nas restantes 

linhas de produção os preços unitários mantêm-se constantes. 

 

O CHEDV desenvolverá, em 2015, todos esforços para que, apesar das restrições impostas pela tutela e 

dos constrangimentos existentes, seja possível manter os níveis de produção, acesso e qualidade que têm 

pautado o seu desempenho. 

 

Não obstante a pratica de uma política de gestão dos recursos humanos baseada na promoção da eficiência 

do desempenho, prevê-se um aumento do número de funcionários que decorre da imperiosa necessidade 

de redimensionamento dos serviços assistenciais do CHEDV. 
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Evolução da População Residente na Área de Atração 

 

O CHEDV presta assistência a uma área que integra um conjunto de seis concelhos localizados na parte 

norte do distrito de Aveiro. Em 2007 a constituição do Centro Hospitalar Gaia/Espinho veio alterar a rede de 

referenciação nesta região, uma vez que os habitantes do concelho de Espinho passaram a ser 

referenciados para o Hospital de Gaia. Este facto não invalida que os utentes deste concelho ainda 

recorram com alguma frequência ao serviço de urgência médico-cirúrgica existente no Hospital de São 

Sebastião. 

 

Assim, de acordo com os censos de 2011, a população residente nos seis concelhos situa-se em redor dos 

330 mil habitantes. A população do concelho de Santa Maria da Feira representa cerca de 42,2% do total 

de residentes nesta parte do distrito de Aveiro. Entre 2001 e 2011 assistiu-se a uma pequena variação na 

população residente (-0,5%), verificando-se um aumento de 2,5% e de 2,9%, nos concelhos de Santa 

Maria da Feira e de São João da Madeira, respetivamente. Por outro lado, regista-se uma diminuição 

significativa na população residente nos dois concelhos do interior (Vale de Cambra e Arouca). 

 

 

 

População residente por concelho 

Concelho 
 

2001 (dados definitivos) 2011 (dados definitivos) 
 

∆%01/11 

H M HM H M HM HM 

Sta. Maria da Feira 66.518 69.446 135.964 67.402 71.910 139.312 2,5% 

Oliveira de Azeméis 34.683 36.038 70.721 33.282 35.329 68.611 -3,0% 

Vale de Cambra 12.226 12.572 24.798 11.079 11.785 22.864 -7,8% 

Arouca 11.876 12.351 24.227 10.799 11.560 22.359 -7,7% 

S. João da Madeira 10.072 11.030 21.102 10.222 11.491 21.713 2,9% 

Subtotal 135.375 141.437 276.812 132.784 142.075 274.859 -0,7% 

         

Ovar 26.871 28.327 55.198 26.671 28.727 55.398 0,4% 
            

Total 162.246 169.764 332.010 159.455 170.802 330.257 -0,5% 

Continente 4.765.444 5.103.899 9.869.343 4.798.798 5.248.823 10.047.621 1,8% 
                

      Fonte: INE - Censos 2011 
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Caracterização da Área Assistencial 

 

A prestação de cuidados hospitalares na parte norte do distrito de Aveiro é assegurada pelos hospitais de 

Santa Maria da Feira, de Oliveira de Azeméis e de São João da Madeira, que constituem o CHEDV, e pelos 

hospitais de Ovar e de Espinho, este último integrado no Centro Hospitalar Gaia/Espinho, desde 2007.  

 

Até 2006 os hospitais de Oliveira de Azeméis e de São João da Madeira complementavam-se, sendo que ao 

Hospital São Miguel estavam cometidas responsabilidades assistenciais nas especialidades de Cardiologia, 

Medicina Interna, Ginecologia/Obstetrícia, Pneumologia e Pediatria, e ao Hospital de São João da Madeira 

competia a assistência nas especialidades de Cirurgia Geral, Ortopedia, ORL, Oftalmologia e Urologia. 

Porém, a exígua dimensão dos quadros médicos destes dois hospitais em algumas especialidades, a par da 

inexistência de unidades de cuidados intermédios ou intensivos, transformaram o Hospital de São Sebastião 

no hospital de referência dos mesmos. 

 

No que diz respeito ao Hospital de Espinho, uma vez integrado num Centro Hospitalar, ficou perfeitamente 

definido o encaminhamento dos pedidos de consulta externa das diversas especialidades e o fluxo de 

doentes para a urgência, tendo-se registado uma diminuição dos que acorrem ao HSS, desde essa data. O 

Hospital Francisco Zagalo - Ovar tem vindo a passar por uma reformulação da sua missão, nomeadamente 

através da integração de uma unidade de prestação de cuidados continuados. No entanto, apesar de não 

estar integrado no CHEDV e de pertencer a outra região de saúde (ARS Centro), este deverá continuar a 

drenar parte dos doentes para o HSS, por razões de acessibilidade e de preferência da população. 

 

A partir de 2006, assistiu-se a uma profunda reformulação do dispositivo assistencial desta região, 

apresentando-se, de seguida, as principais medidas de reorganização: 

 

 Em 1 de junho de 2006, na sequência do plano de reorganização da rede de maternidades do país, foi 

encerrado o núcleo de partos do Hospital São Miguel; 

 A partir de março de 2007 o Hospital de São Sebastião deixou de ter um SAP a funcionar nas suas 

instalações, que era assegurado por médicos do Centro de Saúde de Santa Maria da Feira, no período 

compreendido entre as 8 e as 24 horas. Este SAP funcionava com base num protocolo celebrado com a 

Sub-Região de Saúde de Aveiro; 

 Em abril de 2007 foi encerrada a urgência e o internamento de pediatria do Hospital de Ovar, 

competindo ao Hospital de São Sebastião a responsabilidade pelo atendimento de todos os doentes do 

foro pediátrico que até então eram atendidos naquele hospital; 

 Em junho de 2007 o Hospital de São Sebastião passou a depender da Administração Regional de Saúde 

do Norte, bem como os restantes hospitais atrás mencionados, com excepção do Hospital de Ovar; 

 Em outubro de 2007 a urgência cirúrgica do Hospital de São João da Madeira passou a ser assegurada 

integralmente pelo Hospital de São Sebastião, com base num protocolo celebrado entre as duas 

instituições; 

 Em dezembro de 2007 foi encerrada a urgência do Hospital de Ovar, passando os doentes a ser 

encaminhados para o Hospital de São Sebastião; 
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 Em fevereiro de 2009 foi criado o Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, integrando os hospitais 

de São Sebastião, de São João da Madeira e de Oliveira de Azeméis; 

 Em março de 2009 foi inaugurada uma Unidade de Cirurgia de Ambulatório no Hospital de São João da 

Madeira. Esta unidade inclui, para além de gabinetes de consulta e de pequena cirurgia, uma área de 

recobro pós-cirúrgico com 6 camas e 5 cadeirões; 

 Em maio de 2009 procedeu-se ao encerramento de um piso de internamento do Hospital de São João 

da Madeira com 35 camas; 

 Em maio de 2009 o Hospital São Miguel deixou de ter internamento de Pediatria, optando-se pela sua 

concentração no Hospital de São Sebastião; 

 Em julho de 2009 foram criadas as condições para a instalação de um Serviço de Psiquiatria no CHEDV, 

de modo a dar uma resposta no âmbito da Saúde Mental, permitindo a prestação de cuidados de 

proximidade em ambulatório; 

 Em abril de 2010 iniciou o Hospital de Dia de Psiquiatria do CHEDV, sediado no Hospital de São João da 

Madeira; 

 Em outubro de 2010 abriu o Hospital de Dia da Dor, no Hospital de São João da Madeira, centralizando 

a atividade desenvolvida, nesse âmbito, no HSS e HSM. 

 

 

Organização do Centro Hospitalar 

 

A constituição do CHEDV implicou, necessariamente, uma reorganização de todos os serviços de apoio 

logísticos do Centro Hospitalar e uma redefinição do perfil assistencial de cada unidade. Esta reorganização 

obedeceu a três linhas de orientação estratégicas: privilegiar a proximidade da prestação dos cuidados; 

assegurar elevados níveis de segurança; fomentar a eficiência. 

 

Os serviços de gestão e logística foram centralizados no HSS, criando-se nas outras duas unidades um 

serviço multifunções de apoio geral, de dimensão reduzida, que suportasse as atividades relacionadas com 

a gestão dos recursos humanos, os serviços financeiros e o serviço de aprovisionamento.  

 

Foi feito um redimensionamento dos serviços de patologia clínica e dos serviços farmacêuticos, existentes 

em cada hospital. No ano de 2011 procedeu-se ao encerramento definitivo do laboratório de patologia 

clinica do HSJM e encerrou-se o serviço de esterilização do HSM, concentrando essa atividade no HSS. 

 

No que se refere à componente de prestação de cuidados destacam-se as medidas contempladas no quadro 

seguinte. 

 
 

 

 

 

 



  
 

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2015 
 

7

Principais medidas tomadas no âmbito da reorganização assistencial 

Ano Hospital São João da Madeira Hospital São Miguel 
 

2009 
 
Abertura da Unidade de Cirurgia de Ambulatório 

 
Encerramento do Serviço de Internamento de 
Pediatria 

Dinamização da cirurgia de ambulatório Dinamização dos meios de diagnóstico no âmbito da 
Cardiologia 

Redução no número de camas de internamento 
(de 60 para 32 camas) 

Reestruturação do apoio médico de suporte avançado 
de vida 

Reestruturação das equipas da “Consulta de 
Medicina Geral” 

Reestruturação das equipas de enfermagem do 
internamento 

Reestruturação das equipas médicas/enfermagem 
do internamento 

Reestruturação das equipas médicas de apoio ao SUB 

Dinamização da consulta de Psiquiatria Fim da realização de atividade cirúrgica (cirurgia 
pediátrica de ambulatório) 

Criação da oferta da consulta de Pediatria Centralização da consulta de Neurologia no HSS 

Intervenção no recobro do BO, gerando-se um 
aumento de lotação de 4 para 7 camas 

  

Reabilitação das instalações de Imagiologia, com 
colocação de equipamento digital 

  

2010 Criação do Hospital de Dia de Psiquiatria Encerramento do Hospital de Dia da Dor  

Centralização do Hospital de Dia da Dor (HSS e 
HSM) 

  

Encerramento do Internamento aos fins-de-
semana, entre as 15h de sábado e as 8h de 
domingo 

  

2011 Encerramento do internamento e da Unidade de 
Cirurgia de Ambulatório durante duas semanas no 
mês de Agosto 

Reajuste das equipas do Serviço de Urgência Básica 

Ajustamento da lotação do internamento   

Reajuste das equipas da “Consulta de Medicina 
Geral” 

  

Fim da atividade cirúrgica de ORL   

Encerramento do Laboratório de Patologia Clínica   

2012 Encerramento do internamento e da Unidade de 
Cirurgia de Ambulatório durante 3 semanas no 
mês de Agosto 

Encerramento noturno do Laboratório de Patologia 
Clínica 

Retoma da atividade cirúrgica de Urologia em SJM   

2013 Encerramento do Internamento aos fins-de-
semana, entre as 15h de sexta-feira e as 8h de 
domingo 

Encerramento de 10 camas de Medicina Interna 
durante o período de 15 de julho a 31 de agosto 

Encerramento do internamento e da Unidade de 
Cirurgia de Ambulatório durante 3 semanas no 
mês de agosto 

 

Retoma da consulta operatória (Pequena-Cirurgia)   

Realização do rastreio de Retinopatia Diabética   

Concentração da Central de Colheitas na Consulta 
Externa 

  

2014 Ajustamento dos horários de funcionamento dos 
diversos Serviços, nos períodos de férias e de 
Natal. 

Ajustamento dos horários de funcionamento do 
Laboratório de Patologia Clínica, nos períodos de 
férias e de Natal.  

 Reajustamento da lotação de Medicina Interna de 36 
para 42 camas de Janeiro a Março 
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A implementação de um serviço de transporte entre as várias unidades foi fundamental para viabilizar a 

concentração de algumas atividades, em particular nas áreas laboratorial, farmacêutica e de 

aprovisionamento geral. De modo a permitir uma ágil circulação dos colaboradores entre as várias 

unidades, criou-se um serviço de transfer, com horários fixos. 

 

Em termos de sistemas de informação, em janeiro de 2010 completou-se a integração da gestão dos 

doentes das três unidades hospitalares num único SONHO. Por outro lado, o processo clinico eletrónico, 

desenvolvido no HSS, começou também a ser utilizado em pleno nas outras duas unidades de saúde. 

 

O processo de reorganização do Centro Hospitalar consolidou-se em 2011, resumindo-se de seguida as 

principais medidas: a unificação de todos os serviços e nomeação de lideranças únicas; a concentração dos 

serviços de logística; a mobilidade interna dos colaboradores; a normalização de procedimentos; a 

reorientação do perfil assistencial das unidades; a criação de novas competências e oferta de novos 

serviços; a unificação dos sistemas de informação.  

 

 

Orientação Estratégica 

 

Definidos a missão, a visão e os valores da organização, tendo em conta o enquadramento e 

posicionamento atuais, foram identificadas e assumidas as seguintes políticas estratégicas: 

 

 Definir e implementar uma política de desenvolvimento das áreas de excelência; 

 Desenvolver modelos organizacionais assentes numa política de gestão integrada da organização, 

orientada para o doente; 

 Desenvolver uma política de melhoria contínua da qualidade; 

 Desenvolver uma política de gestão do risco que tenha como principal objetivo a minimização dos 

fatores de risco para os doentes, em especial no que respeita à sua segurança. 

 

As políticas descritas constituíram a base para a determinação dos objetivos estratégicos propostos, como 

sejam: 

 

 Melhorar a articulação e integração com as instituições de prestação de cuidados de saúde 

primários e diferenciados de Aveiro Norte; 

 Melhorar a articulação com as Unidades de Cuidados Continuados existentes ou em fase de 

criação; 

 Reduzir os tempos de espera para consulta nas especialidades com maior atraso; 

 Desenvolver a cirurgia de ambulatório ou “cirurgia de um dia” para os casos em que não é possível 

dar alta ao doente no mesmo dia; 

 Racionalizar o consumo de exames de diagnóstico e medicamentos, com a reformulação de 

protocolos clínicos ajustados a cada situação. 
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2. ATIVIDADES PREVISTAS E RECURSOS 

 

Principais linhas de atuação 

 

A atividade assistencial do Centro Hospitalar para 2015 será enquadrada pelas orientações da 

Administração Central dos Serviços de Saúde (ACSS) para este ano, com especial destaque para os 

aspectos referidos no âmbito do contrato-programa.  

 

Enquanto instituição inserida no Serviço Nacional de Saúde, o compromisso do CHEDV é o de assegurar a 

acessibilidade dos cuidados de saúde à população da área de referência em que opera garantindo, em 

simultâneo, o aumento da eficiência do processo produtivo, num ambiente de melhoria contínua da 

qualidade e do grau de satisfação dos utentes. 

 

Nos últimos anos, esta estratégia de melhoria no desempenho a todos os níveis tem sido condicionada 

pelas dificuldades de contratação de recursos humanos, em particular pessoal médico de algumas 

especialidades, pessoal de enfermagem e pessoal assistente operacional. As consequências dessa situação 

tornaram-se evidentes a vários níveis, com especial destaque para a satisfação dos utentes, conforme é 

evidenciado, por exemplo, pelo aumento do número de reclamações. 

 

Por outro lado, a sustentabilidade económico-financeira das instituições de prestação de cuidados de saúde 

tem sido fortemente afetada pelo corte nos preços de pagamento da atividade das principais linhas de 

produção, criando assim um cenário de grandes restrições orçamentais e consequente deterioração dos 

resultados económico-financeiros. 

 

Em 2015, a sustentabilidade económica e financeira das instituições hospitalares do SNS exige a 

continuação de uma atitude reformista, sendo que algumas das medidas necessárias poderão influenciar a 

atividade de alguns serviços clínicos. No caso particular do CHEDV poderá ser implementada a decisão de 

devolver o gestão da unidade de S. João da Madeira à Santa Casa da Misericórdia local, facto que, a 

concretizar-se, obrigará a uma redefinição da estratégia assistencial ao nível das unidades do Centro 

Hospitalar.  

 

Apesar dessas contingências, o CHEDV irá prosseguir o esforço que vem desenvolvendo desde sempre de 

diferenciação da sua oferta de serviços e de uma permanente busca por elevados níveis de aproveitamento 

da capacidade instalada e de eficiência na gestão dos recursos.  

O Plano Estratégico para o triénio 2013-2015, nos termos das orientações transmitidas pela ACSS, deverá 

assegurar: 

 

 A melhoria da resposta às doenças crónicas, em especial a diabetes, hepatite, oncologia, doenças 

respiratórias, doenças cardíacas e doenças do foro mental;  

 A melhoria da capacidade de resposta da consulta externa, com maior atenção às especialidades 

com maiores listas de espera; 

 A redução da lista de espera cirúrgica, respeitando os tempos máximos de resposta garantidos e a 

rentabilização da capacidade instalada; 
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 O crescimento da atividade cirúrgica programada desenvolvida em regime de ambulatório; 

 O desenvolvimento do hospital de dia médico, de modo a facultar tratamentos de diversas 

especialidades; 

 Uma melhoria da resposta à doença oncológica, através do desenvolvimento dos cuidados 

paliativos; 

 O aumento da capacidade de oferta de meios complementares de diagnóstico, evitando o recurso 

ao exterior. 

 

Apesar de existir limitação na contratação de recursos humanos, em particular de pessoal médico, o nível 

de resposta oferecido à população tem sido adequado. Contudo, verifica-se um quadro médico deficitário, 

nomeadamente, nos serviços de Urgência, Psiquiatria, Anestesiologia, Gastrenterologia, 

Obstetrícia/Ginecologia, Urologia e Oftalmologia. Deste modo é urgente a contratação de pessoal médico 

para estas especialidades, permitindo assegurar os níveis de cuidados adequados, diminuindo a 

dependência de prestação de serviços externos. 

 

As principais linhas de atuação definidas pelo Conselho de Administração para 2015 procuram dar 

continuidade ao trabalho que tem vindo a ser desenvolvido desde a constituição do Centro Hospitalar, como 

a seguir se detalha.  

 

Atividade assistencial 

 A melhoria da capacidade de resposta do circuito do doente urgente, dotando as diferentes áreas 

com os recursos adequados e optimizando os circuitos e processos de trabalho; 

 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 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; 

 A adaptação dos processos relativos à cirurgia de ambulatório em uso no Hospital de São João da 

Madeira ao Hospital de São Sebastião; 

 

Governação Clínica 

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

oficina; 

 O reforço das auditorias ao processo clínico visando garantir uma cada vez melhor fiabilidade dos 

registos clínicos objectivando-se uma perfeita correspondência entre a actividade prestada e a 

regista;  

 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;   
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 A racionalização do consumo de exames de diagnóstico e de medicamentos, através da introdução 

/ revisão dos protocolos clínicos em uso. 

 

Sistemas de informação 

 O desenvolvimento do processo clínico Medtrix EPR, considerando novas áreas como os Cuidados 

Intensivos e a Oncologia; 

 A partilha da informação clínica informatizada entre o Centro Hospitalar e os cuidados de saúde 

primários; 

 A realização de investimentos que garantam a segurança dos sistemas de informação clínicos, 

cada vez mais importantes para a prestação de cuidados; 

 O desenvolvimento de sistemas de informação em diversas áreas de gestão e logística: gestão de 

filas de espera, sistemas de chamada de doentes e gestão de equipamentos e instalações; 

 Melhoria da integração com aplicações externas, nomeadamente no que se refere aos 

fornecedores de meios de diagnóstico e terapêutica. 

 

Infra-estruturas e equipamentos 

 A substituição de equipamentos de tecnologia médica, em particular nos serviços cirúrgicos, bloco 

operatório, imagiologia e exames especiais de diversas especialidades; 

 A conclusão do processo de centralização do reprocessamento de materiais, nomeadamente 

através da aquisição de equipamento para a Central de Esterilização; 

 A criação de novos espaços para cirurgia de ambulatório na Unidade de Santa Maria da Feira, 

permitindo uma mais adequada rentabilização dos recursos existentes; 

 O alargamento do Serviço de Medicina Interna, de modo a aumentar a sua lotação, para superar 

constrangimentos existentes. 

 

Recursos humanos 

 A contratação de médicos para os serviços mais carenciados, em especial a Anestesiologia, a 

Gastrenterologia, os Cuidados Intermédios e a Urgência;  

  O aprofundamento da capacidade formativa, através da certificação pelo INEM do centro de 

formação, para cursos de suporte avançado de vida; 

 O desenvolvimento de uma ferramenta de monitorização do clima organizacional, que permita 

avaliar constantemente o nível de satisfação dos profissionais e que permita à gestão a tomada de 

medidas em tempo útil para corrigir os problemas existentes; 

 O desenvolvimento dos processos de avaliação do desempenho individual dos colaboradores dos 

diversos grupos profissionais, conforme as orientações do Ministério da Saúde. 

 

Qualidade 

 A promoção da qualidade e segurança da prestação dos cuidados de saúde nos termos definidos 

pela Direção Geral da Saúde; 

 O desenvolvimento do processo de certificação de serviços pela ISO 9001,alargando a novos 

serviços o processo em curso; 

 O alargamento do processo de avaliação da excelência clínica a todas as áreas definidas pela 

Entidade Reguladora da Saúde; 
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 A manutenção do processo de avaliação da satisfação dos utentes através de inquéritos 

telefónicos. 

 

Redução de Custos 

 Adequação dos consumos e encargos à actividade assistencial, nas áreas com um maior peso 

relativo na estrutura dos custos de exploração, em especial trabalho extraordinário, 

medicamentos, material de consumo clínico e nos exames de diagnóstico e terapêutica adquiridos 

no exterior; 

 A racionalização dos consumos de energia elétrica, combustíveis, água e comunicações; 

 A melhoria dos processos de aquisição de bens e serviços e a colaboração estreita com os SPMS e 

a ANCP; 

 A racionalização da estrutura assistencial, nos termos da carteira de serviços regional, e conforme 

o Plano Estratégico. 
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Projeção da produção para 2015 
 

O Conselho de Administração tem procurado adequar a atividade produtiva do Centro Hospitalar à procura 

de cuidados de saúde nas diversas especialidades da sua área de influência. Assim, o impacto das medidas 

de atuação instituídas para o futuro permitiu realizar uma projeção operacional por linha de produção e 

uma projeção económico-financeira, que comprovam a sustentabilidade da organização. Apresentam-se de 

seguida as previsões de produção para o ano de 2015, em comparação com valores atingidos em 2014. 

 

Linha produção                          2013 2014 Previsto 2015 % variação 

Internamento e Cirurgia do Ambulatório 

Nº de Camas (com Berçário e sem OBS)                                  384 397 397 0,0% 

Doentes Saídos 

 Internamento (com Berçário e sem OBS)                           21.289 20.660 19.533 -5,5% 

 Cirurgia do Ambulatório                                                     7.374 7.812 7.978 2,1% 

Total                                                                             28.663 28.472 27.511 -3,4% 

Demora Média                                                                      5,5 5,6 5,6 0,0% 

Taxa de Ocupação                                                               83,0 80,1 75,7 -5,4% 

Doentes Tratados / Cama                                                       55 52 49 -5,4% 

Ambulatório 

Consultas Externas 

     Total de Consultas                                                    321.683 312.139 310.471 -0,5% 

     Nº de Primeiras Consultas                                         118.035 115.804 115.543 -0,2% 

     Primeiras Consultas / Total                                          36,7% 37,1% 37,2% 0,3% 

Urgências                                                                      180.252 180.241 175.688 -2,5% 

Urgências / Dia                                                                    494 494 481 -2,5% 

Hospital Dia (nº de sessões)                                            21.995 21.822 21.002 -3,8% 

Outros 

Serviço Domiciliário (nº de visitas)                                     1.863 1.786 1.762 -1,3% 
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No que se refere à área assistencial, prevê-se: 

 

 No número de doentes saídos, uma diminuição devido à transferência de doentes, anteriormente 

intervencionados no âmbito da cirurgia convencional, e que agora, reunindo os critérios 

necessários, são intervencionados em ambulatório, com ganhos para o doente e para o Serviço 

Nacional de Saúde; 

 

 Descida da taxa de ocupação do internamento decorrente de um aumento de doentes 

intervencionados em cirurgia de ambulatório; 

 

 Manter a demora média próxima dos valores registados em anos anteriores; 

 

 Na consulta externa , um decréscimo face a 2014; 

 

 O serviço de urgência continua a registar um número elevado de atendimentos por dia. Para 2015 

prevê-se um ligeiro decréscimo quando comparado com o realizado em 2014 (-2,5%); 

 

 No Hospital de dia prevê-se um ligeiro decréscimo face a 2014, influenciado essencialmente pela 

Imuno-Hemoterapia e a Psiquiatria. 

 
 

 

Nos quadros seguintes é apresentada a produção contratualizada entre o Centro Hospitalar e a 

Administração Regional de Saúde do Norte, para o ano de 2015, no que se refere à atividade a desenvolver 

por linha de produção e aos objetivos institucionais a atingir. A produção contratualizada engloba os 

utentes abrangidos pelo SNS, ADSE, PSP, GNR e Forças Armadas, o que representa na prática a quase 

totalidade da atividade do Centro Hospitalar. De referir que, a prestação de serviços para as Companhias 

de Seguros tem diminuído nos últimos anos. 
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Contrato Programa com o SNS para 2015 

Atividades  
  

Produção 
SNS 

Prevista     Valor 
Consultas Externas     
  Nº Total Consultas Médicas 296.857 
  Primeiras Consultas 111.345 
    Primeiras Consultas com origem nos CSP referenciadas via CTH 38.964 1.867.934,16€ 
    Primeiras Consultas de Saúde Mental na Comunidade 510 24.449,40€ 
    Primeiras Consultas (sem majoração de preço) 71.871 3.132.138,18€ 
  Consultas Subsequentes 185.512 
        Consultas Subsequentes (sem majoração de preço) 185.512 8.084.612,96€ 

                                     Valor Total das Consultas 13.109.134,70€ 
Internamento   
  Doentes Saídos - Agudos 
  GDH Médicos 11.520 20.377.876,55€ 
  GDH Cirúrgicos  7.412 
               Programados 5.199 9.195.628,33€ 
               Urgentes 2.213 3.719.221,95€ 
              

Valor Total do Internamento 33.292.726,83€ 
Urgência     
  Total de Atendimentos 164.749 
  SU Médico-Cirúrgica 134.148 
  SU Básica 30.601 
  
  N.º de Atendimentos (sem Internamento) 153.860 
  SU Médico-Cirúrgica 124.710 6.723.116,10€ 
        SU Básica     29.150 291.500,00€ 

Disponibilidade Serviço 1.000.000,00€ 
Valor Total dos Atendimentos Urgentes 8.014.616,10€ 

Hospital de Dia   
  Imuno-hemoterapia 510 149.695,20€ 
  Psiquiatria (Adultos e Infância e Adolescência) 3.950 120.435,50€ 
    Base (Pediatria + Pneumologia +Oncologia s/ Quimio+Outros) 11.100 223.554,00€ 

                Valor Total Hospital de Dia 493.684,70€ 
Serviços Domiciliários   
    Total de Domicílios   1.750 57.925,00€ 
GDH Ambulatório   
  GDH Médicos 5.270 2.645.616,42€ 
    GDH Cirúrgicos   7.639 11.200.947,30€ 

                                     Valor Total dos GDH de Ambulatório 13.846.563,72€ 
Programas de Saúde   
  Diagnóstico Pré-Natal 
  Diagnóstico Pré-Natal - Nº de Protocolos I 720 27.158,40€ 
  Diagnóstico Pré-Natal - Nº de Protocolos II 93 6.008,73€ 
  VIH/Sida - Total de Doentes 
  VIH/Sida - Doentes Transitados TARC (1º e 2ª ETR) 10 91.656,00€ 

Doenças Lisossomais 
      Doença de Hunter – Nº de Doentes  1  313.750,26€ 

  IG até 10 semanas 
  IG até 10 semanas - Nº de IG Medicamentosa em Amb. 160 45.296,00€ 
        IG até 10 semanas - Nº de IG Cirúrgica em Amb. 4 1.474,44€ 
Diagnóstico e Tratamento Infertilidade 
  Nº Consultas de apoio à Fertilidade 267 23.581,44€ 
    Nº Induções da Ovulação   30 3.974,40€ 
Outros 
  Medicamentos de cedência hospitalar em ambulatório 1.400.000,00€ 
    Internos 1.110.942,72€ 

Valor da Produção Contratada 71.838.493,44€ 
Incentivos institucionais 3.780.973,34€ 
Convergência 0,00€ 
Valor Total do Contrato 75.619.466,78€ 
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Objetivos de qualidade e eficiência económico-financeira 2015 

Áreas Indicador Ponderações Meta 

1. Objetivos Nacionais 60%   

A.  Acesso 15%   

  
  

A.1 Percentagem de primeiras consultas médicas no 
total de consultas médicas 3% 35,5% 

A.2 Percentagem de utentes referenciados para 
consulta externa atendidos em tempo adequado 3% 78,5% 

A.3 Peso das consultas externas com registo de alta no 
total de consultas externas 3% 15% 

A.4 Percentagem de inscritos em LIC (neoplasias 
malignas ) com tempo de espera <=TMRG 3% 95,3% 

A.5 Permilagem de doentes sinalizados para a RNCCI, 
em tempo adequado, no total de doentes tratados 3% 116,60‰ 

 B. Desempenho Assistencial 25%   

  

B.1 Demora média 4% 5,90 

B.2 Percentagem de reinternamentos em 30 dias 4% 5,8% 

B.3 Percentagem de doentes saídos com duração de 
internamento acima do limiar máximo 4% 0,80% 

B.4 Percentagem de cirurgias da anca efetuadas nas 
primeiras 48 horas 4% 60% 

B.5 Percentagem de cirurgias realizadas em 
ambulatório no total de cirurgias programadas (GDH) - 
para procedimentos ambulatorizáveis 

3% 78% 

B.6 Percentagem do consumo de embalagens 
medicamentos genéricos, no total de embalagens de 
medicamentos  

3% 50% 

B.7 Taxa de registo de utilização da "Lista de 
verificação de atividade cirúrgica" - indicador referente 
à cirurgia segura 

3% 97% 

C. Desempenho económico-financeiro 20%   

  

C.1 Percentagem dos gastos com Horas 
Extraordinárias, Suplementos e Fornecimentos de 
Serviços Externos (selecionados) no total de gastos 
com o Pessoal 

5% 20,4% 

C.2 EBITDA 5% 0,00 

C.3 Acréscimo de dívida vencida 5% 0,00 
C.4 Percentagem de rendimentos extra contrato-
programa no total de rendimentos 5% 6,5% 

2. Objetivos da Região 40%  
 VV AVC - Percentagem de casos com diagnósticos 
principal de AVC Isquémico  5,5% 9% 

 Rácio Consultas Externas / Urgências 5,5% 1,6% 

 Taxa de referenciação para a RNCCI 6% 3,6% 
Tempo de espera para triagem média da consulta 
externa 6% 15 

Garantir o inicio do tratamento da Retinopatia Diabética 
em 30 dias 5,5% 1% 

Implementação das Equipas inter – hospitalares de 
cuidados paliativos 5,5% 100% 

Prevenção e Controlo da Infeção e de Resistências aos 
Antimicrobianos 6% 100% 
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Recursos Humanos 
 

No que respeita aos recursos humanos, e quando comparamos com a maior parte dos hospitais integrados 

no SNS, o HSS dispõe de uma situação peculiar que decorre do facto de ter sucedido a um pequeno 

hospital. Também beneficiou de um estatuto jurídico inovador, desde o início do seu funcionamento, o qual 

veio permitir a celebração de contratos individuais de trabalho. No entanto, com a constituição do CHEDV a 

situação alterou-se substancialmente, uma vez que incorporou muitos funcionários em regime de contrato 

de trabalho em funções públicas.  

 

O quadro de pessoal é composto maioritariamente por colaboradores do sexo feminino (mais de 3/4), com 

uma estrutura etária relativamente jovem, resultando num número considerável de ausências por licença 

de maternidade ou para assistência a familiares menores e que leva a um elevado número de contratações 

a prazo, de modo a não prejudicar o normal funcionamento dos serviços. 

 

Alguns aspetos que caracterizam as políticas de contratação e de remuneração dos recursos humanos 

merecem ser evidenciados, nomeadamente:  

 O HSS definiu em 1999 um regime de incentivos financeiros, aplicado aos colaboradores com 

contrato individual de trabalho e integrados nas carreiras médica, enfermagem e técnica, o qual 

permitiu alcançar elevados níveis de produtividade e eficiência.  

 A maioria dos médicos têm um CIT, grande parte deles com um regime de 35h semanais sem 

exclusividade, tendo associado um regime de incentivos pecuniários. Antes da criação do CHEDV 

apenas 5% dos médicos que trabalhavam no HSS tinham um regime de contrato de trabalho em 

funções públicas. 

 Nenhum enfermeiro ou técnico superior de saúde beneficia de horário acrescido de quarenta e 

duas horas por semana. 

 Há a preocupação de afetar recursos humanos aos serviços (enfermeiros e auxiliares) de acordo 

com a procura e com a taxa de ocupação dos serviços de internamento. 

 Existe uma necessidade de recurso a contratos de trabalho a termo para suprir 

doenças/assistência a filhos menores ou por maternidade (mais de três quartos dos colaboradores 

são mulheres e uma grande parte em idade fértil), bem como para substituição de férias, uma vez 

que as dotações de serviços não as contemplam. 

 

A exemplo do verificado em anos anteriores, o Plano de Atividades e Orçamento para 2015 contempla uma 

dotação de pessoal ajustada à atividade assistencial prevista, a qual representa um limite máximo de 

colaboradores com vínculo por contrato individual de trabalho sem termo ou com vinculo à função pública. 

Olhando para o historial do hospital, verifica-se que, por norma, os limites máximos previstos no Plano de 

Desempenho não são atingidos. 

 

O quadro seguinte define a dotação de colaboradores com vínculo à função pública ou com CIT sem termo 

a exercer funções no CHEDV, a 31 de Dezembro de cada ano. 
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Número de colaboradores com vínculo à função pública ou com CIT sem termo 

Descrição                                                                     2013 2014 Previsão 
2015 % Variação 

        Conselho Administração/ Pessoal Dirigente                                  7 7 7 0,00% 

Médico                                                                                   212 205 235 14,63% 

Enfermagem                                                                           446 513 520 1,36% 

Técnico Superior                                                                       51 51 56 9,80% 

Técnico de Diagnóstico e Terapêutica                                          97 108 111 2,78% 

Outro pessoal técnico                                                                  7 7 7 0,00% 

Assistente Técnico                                                                   153 154 155 0,65% 

Assistente Operacional                                                            474 511 527 3,13% 

          Outro Pessoal                                                                            1 0 0 0,00% 

TOTAL                                                                        1.448 1.556 1.618 3,98% 
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3. ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO 
 

O Orçamento para 2015 foi elaborado tendo por base todas as orientações e legislação vigentes para o 

SEE, as medidas previstas na Lei do Orçamento de Estado e o Acordo Modificativo 2015 do Contrato-

Programa 2013-2015, celebrado com a ARSN a 14-05-2015. 

 

A sustentabilidade económico-financeira do CHEDV é assegurada através da implementação de diversas 

medidas que visam: 

 obter de ganhos financeiros decorrentes das condições negociadas  com fornecedores em 

termos de prazos de pagamento; 

 optimizar a eficiente utilização dos recursos disponíveis; 

 racionalizar os níveis de stocks e minimizar as quebras e desperdícios. 

 

A implementação das referidas medidas permitirá atingir os seguintes objectivos em 2015: 

 manter o prazo médio de pagamento, não acumulando novas dívidas a fornecedores; 

 reduzir os gastos operacionais relevantes para o cálculo do EBITDA em 88.179,65€, não se 

pretende que estes custos excedem o valor de 77.523.802,53€; 

 aumentar os rendimentos próprios, prevendo-se que venham a totalizar, 8.357.087,38€, no 

final de 2015; 

 alcançar um EBITDA no valor de 3.942 milhares de euros. 

 

Orçamento de Compras 

 
Para 2015, prevê-se um ligeiro acréscimo das compras em consequência da evolução prevista da actividade 

assistencial e da progressiva diferenciação dos serviços prestados.   

 

Orçamento de compras 

  
Realizado em 

2013 
Realizado em 

2014 
Previsto para 

2015 

Variação 

Designação 2015/2014 

  % 

Produtos Farmacêuticos 11.611.389 12.240.347 12.344.000 0,85% 

Medicamentos 9.946.021 10.520.318 10.612.000 0,87% 

Outros Produtos Farmacêuticos 1.665.368 1.720.029 1.732.000 0,70% 

Material de Consumo Clínico 6.536.309 6.263.711 6.471.000 3,31% 

Produtos Alimentares 8.962 8.079 9.000 11,40% 

Material de Consumo Hoteleiro 410.590 401.734 415.000 3,30% 

Material de Consumo Administrativo 155.406 140.824 150.000 6,52% 

Material de Manutenção e 
Conservação 221.299 248.596 208.000 -16,33% 

Outro Material de Consumo     
TOTAL GERAL 18.943.955 19.303.291 19.597.000 1,52% 
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O valor previsto para a compra de medicamentos reflecte os custos com medicamentos consumidos no 

hospital de dia oncológico e aos cedidos em ambulatório. 

 

A previsão de compras de material de consumo clínico sofre um ligeiro acréscimo, apesar da atividade 

cirúrgica apresentar um peso relativo elevado no total da actividade assistencial do CHEDV, o que origina 

encargos significativos a este nível, que são atenuados pela utilização de novas técnicas cirúrgicas. 

 

Orçamento Económico 
 

Custos 

 
Como já referido, prevê-se que da implementação de medidas de optimização e racionalização resulte uma 

redução dos custos operacionais do CHEDV. 

 

O quadro seguinte evidencia a evolução de determinadas rubricas de custo, sendo de realçar a diminuição 

do seu peso no total de proveitos previstos. 

 

  
2015 2014 2013 2012 2011 2010 Var 2015/2014 

Previsão Execução valor % 

CMVMC 
  

19.383.000  
  

19.500.705  
  

19.075.972  
  

19.375.029  
  

21.169.345  
  

20.965.881  
  

- 117.705  -0,6% 

FSE:                 

Deslocações/Estadas * 
  

3.000  
  

9.547  
  

2.287  
  

2.909  
  

4.232  
  

23.803  
  

- 6.547  -68,6% 

Comunicações  
  

259.000  
  

252.240  
  

266.241  
  

271.557  
  

293.705  
  

311.000  
  

6.760  2,7% 

Despesas com Pessoal:         
Gastos com o pessoal s/ 

indemnizações 
  

45.602.203  
  

45.601.722  
  

46.633.526  
  

46.454.495  
  

47.693.068  
  

53.847.239  
  

481  0,0% 

Ajudas de custo 
  

5.000  
  

5.016  
  

3.876  
  

5.847  
  

10.881  
  

18.081  
  

- 16  -0,3% 

Total (1)   
65.252.203  

  
65.369.230  

  
65.981.902  

  
66.109.838  

  
69.171.231  

  
75.166.003  

  
- 117.027  -66,8% 

Volume Negócios (VN)   
(2) 

  
76.844.524  

  
73.308.533  

  
74.178.091  

  
76.498.892  

  
82.777.469  

  
89.965.065  

  
3.535.991  4,8% 

Subsídios e Ind. 
Compensatórias (IC)   

(3) 
  

-  
  

-  
  

-  
  

-  
  

-  
  

-      
Peso dos Gastos/VN 

(1)/(2) 
  

0,85  
  

0,89  
  

0,89  
  

0,86  
  

0,84  
  

0,84  
  

- 0,04  -4,8% 
 

* O valor apresentado corresponde ao saldo da conta 625 

 

Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 

 

Em 2015, prevê-se que o custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas apresente um peso 

de cerca de 24% no total dos custos, mantendo-se idêntico ao verificado no ano anterior. 

 

As principais rubricas da despesa, produtos farmacêuticos e material de consumo clínico, têm um peso de 

cerca de 96% no total dos custos com mercadorias vendidas e matérias consumidas.  

 

O custo com medicamentos é em grande parte determinado pelo consumo de medicamentos oncológicos, 
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com custos unitários elevadíssimos e pelos medicamentos cedidos gratuitamente para uso em ambulatório 

(patologia renal, neurológica, reumatológica e hepática, etc.).  

 

O custo com material de consumo clínico é fortemente influenciado pelos consumos da área cirúrgica, 

nomeadamente pela cirurgia laparoscópica, próteses de ortopedia, material de osteossíntese e cirurgia de 

obesidade por bypass. 

 

Fornecimentos e serviços externos 

 

Em 2015, prevê-se um aumento dos custos com fornecimentos e serviços externos em cerca de 4% face ao 

ano anterior, representando cerca de 15% do total de custos. 

 

Para este aumento contribui a evolução prevista de: 

 subcontratos - resulta da realização no exterior dos MCDT’s para os quais o CHEDV não dispõe de 

equipamentos ou competências técnicas (com especial ênfase nas seguintes áreas: Teleradiologia, 

Ressonância magnética, Medicina Nuclear), bem como do transporte de doentes e dos crescentes 

custos com cuidados respiratórios domiciliários; 

 trabalhos especializados - reflete o acréscimo esperado das contratações em regime de prestação 

de serviços para fazer face à necessidade de cobertura das equipas de urgência. 

 

É ainda de salientar as reduções previstas ao nível das diversas rubricas de custos, nomeadamente em 

“Deslocações, estadas e transportes” que apresenta uma redução prevista de cerca de -68,6% face ao ano 

anterior. 

 

Os gastos associados à frota automóvel, fruto da utilização racional do parque de viaturas, apresenta uma 

redução prevista de cerca de -5,5%. 

 

  
2015 2014 2013 Var 2013/2015 

Previsão Execução valor % 
Gastos com a frota 
automóvel (€) 

  
45.000,00  

  
49.266,13  

  
47.609,70  2.609,70  -5,5% 

N.º de veículos   * 14 
  

15  
  

15        1,00  -6,7% 
*A frota automóvel em 2015 é de 14 veículos, mas um deles não 
gera encargos 
 

 

Custos com o pessoal 

 

Em 2015 prevê-se que o peso relativo dos custos com o pessoal se mantenha constante, cerca de 56,0% 

do total de custos. 

 

O acréscimo de custos decorrente da contratação de novos colaboradores, sobretudo médicos e 

enfermeiros para assegurar uma dimensão adequada aos padrões de qualidade e segurança assistencial 

recomendáveis, é compensado pela redução prevista ao nível dos suplementos de remuneração e produção 

cirúrgica adicional. 
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Amortizações  

 

Para 2015 prevê-se um ligeiro aumento do peso relativo das amortizações, representando cerca de 4,4% 

do total de custos. Esta evolução decorre da politica de amortizações do CHEDV e da previsão do 

investimento a realizar durante 2015. 

 

 

Proveitos 

 
Para 2015, prevê-se que os proveitos totais atinjam o montante de 81.465 milhares de euros, o que 

representa um crescimento de 5% face ao ano anterior.  

 

A estrutura de proveitos mantém-se idêntica ao ano anterior, com a prestação de serviço (76.845 milhares 

de euros) a representar cerca de 94% do total de proveitos. Esta rubrica reflete a previsão de aumento dos 

rendimentos próprios do CHEDV, através da adopção de várias medidas, entre as quais, a celebração de 

protocolos para a realização de MCDT’s para entidades públicas.  

 

O valor máximo a facturar no âmbito do contrato-programa é de 75.619 milhares de euros, apresenta um 

crescimento de 3% face a 2014. Esta variação tem origem sobretudo no aumento da actividade prevista 

nas linhas de produção de hospital de dia base e cirurgia de ambulatório, neste caso acentuada pelo 

acréscimo do preço unitário dos GDH’s de ambulatório. Quanto à evolução dos preços unitários, é de referir 

o crescimento (cerca de 8%) nos GDH’s de internamento e de ambulatório, bem como a redução (cerca de 

-67%) nos atendimentos de urgência básica, compensado pela atribuição de uma verba fixa a título de 

disponibilidade de serviço. Nas restantes linhas de produção os preços unitários mantêm-se constantes. 
 

Existem aspetos que têm condicionado fortemente o volume dos proveitos dos hospitais, dos quais se 

destacam: 

 Os preços propostos pela ACSS para o hospital de dia oncológico são inferiores aos custos de 

produção, tendo em conta o peso dos encargos com medicamentos.  

 Os tratamentos de medicina física e reabilitação não são objeto de qualquer pagamento específico.  

 A atualização do ICM é feita num período de tempo muito dilatado. 

 Os hospitais não têm sido compensados convenientemente pelos encargos decorrentes da 

colocação de médicos, no âmbito do internato médico.  

 Os custos com medicamentos cedidos no ambulatório, fundamentalmente para tratamento de 

doenças crónicas, também não são reembolsados numa grande parte das situações e têm vindo a 

aumentar. 

 Não existe um desenvolvimento adequado de linhas de financiamento para a área de exames 

complementares e de terapêutica. 

 

Resultado do Exercício 
 

Do exposto, estima-se que em 2015, o CHEDV apresente um Resultado Líquido de cerca de 342 milhares 

de euros, o que representa uma melhoria significativa face ao ano anterior em que se registou um valor 

negativo. 
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Orçamento Económico – Custos e Perdas (1/2) 

Código Contas Designação 
Realizado Realizado  Previsto  Variação 

em  em   para  2015/2014 
2013 2014 2015 % 

  Custo Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas:       
612 Mercadorias         

6161 Produtos farmacêuticos         

61611 Medicamentos 10.162.049 10.551.654 10.470.000 -0,77% 

61612/9 Outros Produtos Farmacêuticos 1.673.151 1.709.671 1.660.000 -2,91% 

6162 Material de consumo clínico 6.454.492 6.414.345 6.471.000 0,88% 

6163 Produtos alimentares 8.682 8.724 9.000 3,16% 

6164 Material de consumo hoteleiro 415.811 400.890 415.000 3,52% 

6165 Material de consumo administrativo 156.744 148.398 150.000 1,08% 

6166 Material de manutenção e conservação 205.044 267.023 208.000 -22,10% 

6169 Outro material de consumo         

  Subtotal 19.075.972 19.500.705 19.383.000 -0,60% 

% s/total geral 23,30% 24,03% 23,89% 

Fornecimentos e Serviços Externos: 

Subcontratos 

621811 Assistência ambulatória 31.573 11.731 21.000 79,01% 

621812 Meios complementares de diagnóstico 258.448 353.956 300.000 -15,24% 

621813 Meios complementares de terapêutica 1.104.563 994.455 1.200.000 20,67% 

621814 Prescrição de medicamentos e cuidados farmacêuticos       

621815 Internamento e transporte de doentes 390.029 608.697 630.000 3,50% 

621819 Outros trabalhos executados no exterior         

62189 Em outras entidades:         

621891 Assistência ambulatória         

621892 Meios complementares de diagnóstico 1.113.723 1.167.840 1.110.000 -4,95% 

621893 Meios complementares de terapêutica 222.309 328.219 232.000 -29,32% 

621894 Prescrição de medicamentos e cuidados farmacêuticos       

621895 Internamento e transporte de doentes 629.183 739.119 800.000 8,24% 

621896 Aparelhos complementares. de terapêutica         

621897 Assistência no estrangeiro 7.892 0 10.000   

621898 Termalismo social         

621899 Outros trabalhos executados no exterior         

6219 Outros subcontratos         

  Fornecimentos e Serviços:   
6221 Fornecimentos I 1.977.197 1.930.772 1.947.000 0,84% 

6222 Fornecimentos e serviços II 2.004.678 1.602.594 2.017.000 25,86% 

6223 Fornecimentos e serviços III 3.608.725 3.783.367 3.748.500 -0,92% 

6229 Outros fornecimentos e serviços 22.398 22.970 14000 -39,05% 

  Subtotal 11.370.718 11.543.720 12.029.500 4,21% 

       
% s/total geral 13,89%  14,22%  14,83%  
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Orçamento Económico – Custos e Perdas (2/2) 

 
 

Código Contas   Designação  
Realizado Realizado Previsto       Variação 

em em   para      2015/2014 
2013 2014           % 

 Despesas com Pessoal:     641 Remuneração dos órgãos diretivos 283.339 299.416 292.536 -2,30% 
6421 Remunerações base do pessoal: 24.981.355 24.056.796 24.623.721 2,36% 

64211 RCTFP por tempo indeterminado 6.975.923 6.422.038 6.685.149 4,10% 
64212 Pessoal c/ contrato a termo resolutivo 9.686 -886 -   
64213 Pessoal em regime Contrato Individual 15.676.133 15.139.654 15.459.500 2,11% 
64214 Pessoal em qualquer outra situação 2.319.614 2.495.990 2.479.072 -0,68% 
6422 Suplementos de remuneração: 8.859.627,64 8.236.676,16 8.172.700 -0,78% 

642211 Horas extraordinárias 3.476.487 3.389.029 3.150.000 -7,05% 
642212 Prevenções 7.277 8.799 25.000 184,12% 
642221 Noites e suplementos 1.152.161 989.919 1.256.500 26,93% 
642222 Subsídios de turno 95.611 108.690 101.000 -7,08% 
64223 Abono para falhas 5.653 5.627 5.200 -7,59% 
64224 Subsídio de refeição 1.762.532 1.491.271 1.590.000 6,62% 
64225 Ajudas de custo 3.876 5.016 5.000 -0,32% 

64226/7 Vestuário e Artig. Pes./ Alimentação e 
alojamento         

642281 SIGIC 1.489.570 1.429.328 1.300.000 -9,05% 
642282/9 Outros Suplementos 866.461 808.998 740.000 -8,53% 

6423 Prestações sociais diretas 78.142 76.353 79.700 4,38% 
6424 Subsídio de férias e Natal 4.056.761 4.064.648 3.937.836 -3,12% 
6425 Prémios de Desempenho 0 0 -   
643 Pensões 48.288 160.256 91.000 -43,22% 
645 Encargos sobre remunerações 8.092.293 8.352.206 8.186.710 -1,98% 

646 Seg. de acidentes de trabalho e doenças 
profissionais 111.210 151.855 142.000 -6,49% 

647 Encargos sociais voluntários 66.884 69.810 70.000 0,27% 
648/9 Outros custos com pessoal 132.654 159.351 31.000 -80,55% 

  Subtotal 46.710.555 45.627.368 45.627.203 0,00% 

  % s/total geral 57,06% 56,22% 56,24%   
65 Outros Custos e perdas operacionais 147.199 44.179 93.100 110,73% 

  
                                                % s/total 
geral 0,18% 0,05% 0,11%   

66 Amortizações exercício 3.816.330 3.545.159 3.600.000 1,55% 

  
                                                % s/total 
geral 4,66% 4,37% 4,44%   

67 Provisões exercício 8.000 841.499 230.000 -72,67% 

  
                                                % s/total 
geral 0,01% 1,04% 0,28%   

68 Custos e perdas financeiras 304 27 1.000 3603,70% 

  
                                                % s/total 
geral 0,00%   0,00%   0,00%   

69 Custos e perdas extraordinárias 736.373 54.477 160.000 193,70% 

  
                                               % s/total 
geral 0,90% 0,07% 0,20% 

  TOTAL GERAL 81.865.451 81.157.133 81.123.803 -0,04% 
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Orçamento Económico – Proveitos e Ganhos 

Código Contas Designação 
         Realizado      Realizado               Previsto Variação 

     em    em             para 2015/2014 
      2013    2014             2.015 % 

7121 Prestações de serviços - SNS Contrato-programa     
71211 Internamento 36.344.117 34.773.267 33.292.727 -4,26% 
71212 Consulta 14.196.923 13.301.192 13.593.402 2,20% 
71213 Urgência/SAP 8.035.439 7.897.296 8.014.616 1,49% 
71214 Quartos particulares         
71215 Hospital de Dia 612.191 438.719 493.685 12,53% 

  Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica:       
712161 Meios complementares diagnóstico 41.176 27.087 27.158 0,26% 

  Outras prestações de serviços de saúde:         
712181 Serviço domiciliário 58.795 58.421 57.925 -0,85% 
712182 GDH de ambulatório 7.366.537 7.829.962 13.848.038 76,86% 
712184 Plano de convergência 3.835.581 4.973.771 3.780.973 -23,98% 
712189 Outras prestações de serviços de saúde         
71219 Outras prestações serviços         

7122 Prestações de serviços - Outras 
entidades         

71221 Internamento 784.356 693.377 650.000 -6,26% 
71222 Consulta 82.128 67.662 65.000 -3,93% 
71223 Urgência/SAP 460.589 637.213 600.000 -5,84% 

  Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica:       
712261 Meios complementares diagnóstico 93.581 235.532 235.000 -0,23% 
712262 Meios complementares terapêutica         
71227 Taxas moderadoras 2.197.455 2.176.725 2.000.000 -8,12% 

  Outras prestações de serviços de saúde:         
712281 Serviço domiciliário 517,2 369 350 -5,15% 
712282 GDH de ambulatório 18.478 44.435 41.700 -6,16% 
712289 Outras prestações de serviços de saúde 50.227 153.506 143.950 -6,23% 
71229 Outras prestações serviços         

  Subtotal 74.178.091 73.308.533 76.844.524 4,82% 
  %s/total geral 93,78% 94,40% 94,33%   

73 Proveitos suplementares 207.005 171.780 160.000 -6,86% 
  %s/total geral 0,26% 0,22% 0,20%   
  Transferências e subsídios correntes obtidos:       

7429 Outras Transferências Correntes Obtidas 27.146 21.280 30.102 41,46% 

743 Subsídios correntes obtidos-De outros entes 
Públicos 85.397 93.368 151.600 62,37% 

749 De outras entidades         
  Subtotal 112.543 114.648 181.702 58,49% 
  %s/total geral 0,14% 0,15% 0,22%   

76 Outros proveitos e ganhos operacionais         
761 ACSS IP 369.826 26.195 26.000 -0,74% 
762 Reembolsos 2.982.544 3.195.728 3.171.700 -0,75% 

768 Não especificados alheios ao valor 
acrescentado 25.568 32.545 32.300 -0,75% 

769 Outros 163.780 99.754 99.385 -0,37% 
  Subtotal 3.541.717 3.354.221 3.329.385 -0,74% 
  %s/total geral 4,48% 4,32% 4,09%   

78 Proveitos e ganhos financeiros 540.239 521.884 543.000 4,05% 
  %s/total geral 0,68% 0,67% 0,67%   

79 Proveitos e ganhos extraordinários 519.101 184.666 407.000 120,40% 
  %s/total geral 0,66% 0,24% 0,50%  

  TOTAL GERAL 79.098.697 77.655.731 81.465.611 4,91% 
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Balanço Previsional 
 
Balanço e Estrutura Patrimonial 
 

 

Em 31 de Dezembro de 2015, o ativo líquido deverá atingir 97.332 milhares de euros, equivalendo a uma 

variação negativa próxima dos 1,2%, em comparação com o valor referente ao exercício de 2014. 

 
Assim, quando se procede a uma análise comparativa do ativo em 31 de Dezembro, dos anos de 2014 e 

2015, constata-se que: 

 O imobilizado líquido apresenta uma variação -6,4%, justificada pelo facto de o investimento 

previsto para 2015, no valor de 2.700 milhares de euros, ser inferior ao valor a contabilizar a título 

de amortizações no mesmo ano, 3.600 milhares de euros; 

 As dívidas de terceiros a curto prazo apresentam um decréscimo de 1,2%, atingindo no final de 

2015 um valor próximo dos 28 milhões de euros. Refira-se que mais de 74% deste montante 

respeita a dívida de Instituições do Ministério da Saúde, nos termos do contrato-programa 

celebrado; 

 O ativo circulante, com um valor de 84.205 milhares de euros, representa quase 87% do ativo 

líquido, acima do valor de 2014 (cerca de 86%).  

 

No que concerne à evolução das contas do passivo e capital próprio entende-se sublinhar os seguintes 

aspetos mais relevantes: 

 Não se regista qualquer valor a título de dívida financeira, por conta de empréstimos obtidos em 

instituições de crédito; 

 A dívida a fornecedores apresenta uma redução de 450 milhares de euros; 

 Os acréscimos de custos apresentam valores abaixo dos verificados em 2014, ascendendo a 5,7 

milhões de euros e respeitam na sua quase totalidade a encargos com pessoal; 

 O resultado líquido do exercício de 2015 será positivo, no montante de 341.809 euros, invertendo 

os valores negativos apurados nos anos anteriores (3.501 milhares de euros em 2014 e 2.767 

milhares de euros em 2013). 
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Balanço Previsional - Ativo  
 
 

CONTAS 31-dez-15             31-dez-14              31-dez-13 
Activo Bruto Amort./ Aj. Activo Liq. Activo Liq. Activo Liq. 

ACTIVO      
IMOBILIZADO      
IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS      Despesas de instalação 50.000,00 8.250,00 41.750,00 0,00 0,00 
Despesas investigação e desenvolv.   0,00 0,00 0,00 
Imobilizaç. em curso de imob. Incorp.     0,00 0,00 0,00 
Adiantamentos p/ conta imob.incorp.     0,00 0,00 0,00 

Sub-Total 50.000,00 8.250,00 41.750,00 0,00 0,00 
IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS      Terrenos e recursos naturais 560.164,00 0,00 560.164,00 560.164,00 560.164,00 
Edifícios e outras construções 41.158.106,69 33.210.859,34 7.947.247,35 9.357.939,35 11.319.458,48 
Equipamento básico 34.410.569,37 30.097.699,37 4.312.870,00 3.689.889,01 3.940.365,54 
Equipamento de transporte 283.362,73 283.362,73 0,00 0,00 3.378,16 
Ferramentas e utensílios 22.672,25 22.672,25 0,00 96,99 26,67 
Equipamento admin. e informático 7.849.557,00 7.626.672,13 222.884,87 353.517,87 390.083,30 
Taras e vasilhame 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Outras imobilizações corpóreas 590.402,32 548.492,61 41.909,71 65.218,71 75.342,30 
Imobilizaç. em curso de imobil. corp.     0,00 0,00 0,00 
Adiantament p/ conta de imob.corp.     0,00 0,00 0,00 

Sub-Total 84.874.834,36 71.789.758,43 13.085.075,93 14.026.825,93 16.288.818,45 
INVESTIMENTOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CIRCULANTE      
EXISTÊNCIAS      Matérias-primas,subsid.e consumo 2.477.656,58 0,00 2.477.656,58 2.263.565,57 2.260.926,78 
Sub-produtos, desperd. resíd. e refugos       0,00 0,00 
Produtos acabados intermédios       0,00 0,00 
Mercadorias       0,00 0,00 
Adiantament por conta de compras       0,00 0,00 

Sub-Total 2.477.656,58 0,00 2.477.656,58 2.263.565,57 2.260.926,78 
DIVIDAS DE TERC. - Curto prazo      Empréstimos concedidos   0,00 0,00 0,00 
Clientes c/c 2.720.000,00   2.720.000,00 2.740.803,85 2.760.581,14 
Utentes c/c 185.000,00   185.000,00 185.642,65 204.748,61 
Instituições do Ministérios da Saúde 20.851.012,27   20.851.012,27 20.999.674,45 16.987.533,74 
Clientes e utentes cobrança duvidosa 850.000,00 850.000,00 0,00 0,00 0,00 
Devedores por execução do orçamento     0,00 0,00 0,00 
Adiantamentos a fornecedores 2.500,00   2.500,00 10.433,62 6.517,54 
Adiantamentos a fornec. imobilizado     0,00 0,00 0,00 
Estado e outros entes públicos 240.000,00   240.000,00 328.652,75 253.563,81 
Outros devedores 3.900.000,00   3.900.000,00 3.976.126,58 3.589.559,17 

Sub-Total 28.748.512,27 850.000,00 27.898.512,27 28.241.333,90 23.802.504,01 
TÍTULOS NEGOCIÁVEIS      Outras Aplicações de Tesouraria 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 

DEPÓSITOS INST. FINANC./CAIXA      Conta no Tesouro 46.248.000,00 0,00 46.248.000,00 46.908.352,66 14.913.511,18 
Depósitos em instituições financeiras 40.000,00 0,00 40.000,00 35.515,07 71.083,51 
Caixa 1.353,00 0,00 1.353,00 3.488,73 1.602,31 

Sub-Total 46.289.353,00 0,00 46.289.353,00 46.947.356,46 14.986.197,00 
ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS      Acréscimos de proveitos 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 6.932.738,05 15.814.692,13 
Custos diferidos 40.000,00 0,00 40.000,00 81.352,13 51.237,29 

Sub-Total 7.540.000,00 0,00 7.540.000,00 7.014.090,18 15.865.929,42 
   Total de amortizações  71.789.758,43       Total de ajustamentos  850.000,00    

TOTAL DO ACTIVO 169.980.356,21 72.648.008,43 97.332.347,78 98.493.172,04 103.204.375,66 
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Balanço Previsional - Passivo 
 

CONTAS  31-dez-15       31-dez-14     31-dez-13 

    
FUNDOS PRÓPRIOS    

    
Património 29.930.000,00 29.930.000,00 29.930.000,00 

Reservas:    
Reservas Legais 2.313.815,70 2.313.815,72 2.313.815,72 

Reservas Estatutárias 11.065.298,25 11.065.298,25 11.065.298,25 

Reservas Contratuais       

Reservas Livres 35.223.482,41 35.223.482,41 35.213.238,96 

Sub-Total 48.602.596,36 48.602.596,38 48.592.352,93 

    
Resultados transitados -9.758.839,10 -6.257.438,08 -3.490.684,00 

Resultado líquido do exercício 341.808,91 -3.501.401,02 -2.766.754,08 

    

 TOTAL DOS FUNDOS PRÓPRIOS 69.115.566,17 68.773.757,28 72.264.914,85 

    
PASSIVO    

    
PROVISÕES    

    
Provisões para cobranças duvidosas    
Provisões para riscos e encargos 929.178,40 1.217.646,05 376.672,33 

Sub-Total 929.178,40 1.217.646,05 376.672,33 

    
DIVIDAS A TERCEIROS - Médio longo prazo 0,00 0,00 0,00 

    
DIVIDAS A TERCEIROS - Curto prazo    

    
Adiantamentos de clientes, utentes e instit. MS 13.116.493,21 14.029.567,83 17.375.148,80 

Fornecedores c/c 1.900.000,00 2.350.138,30 1.999.417,93 

Fornecedores - Facturas rec. e conferência       

Empréstimos obtidos       

Credores pela execução do orçamento       

Fornecedores de imobilizado c/c 1.100.000,00 458.712,44 111.261,90 

Estado e outros entes públicos 1.650.000,00 1.688.724,32 1.704.632,30 

Outros credores 3.600.000,00 3.772.505,44 3.315.786,76 

   Total dividas a terceiros 21.366.493,21 22.299.648,33 24.506.247,69 

    
ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS    

    
Acréscimos de custos 5.661.110,00 5.906.862,48 5.709.471,91 

Proveitos diferidos 260.000,00 295.257,90 347.068,88 

   Total acréscimos e diferimentos 5.921.110,00 6.202.120,38 6.056.540,79 

    
TOTAL DO PASSIVO 28.216.781,61 29.719.414,76 30.939.460,81 

TOTAL DOS FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO 97.332.347,78 98.493.172,04 103.204.375,66 
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Indicadores e Demonstração de Fluxos de Caixa Previsional 

 

A análise do quadro apresentado permite constatar o seguinte: 

 O fundo de maneio líquido passa de 54,7 milhões de euros em 2014 para 56 milhões de euros em 

2015, correspondendo a um aumento de 2,4%; 

 O indicador cobertura de imobilizado sofre um aumento próximo dos 7,6%, passando de 4,90 em 

2014 para 5,27 em 2015, demonstrando que apenas uma parte dos capitais permanentes estão 

comprometidos com o imobilizado; 

 A autonomia financeira aumenta entre 2014 (0,70) e 2015 (0,71), significando uma boa 

capacidade de financiamento de ativo através de capitais próprios; 

 A solvabilidade atinge um valor de 2,47 em 2015, traduzindo uma boa posição de independência 

face aos credores, apresentando um valor acima do verificado em anos anteriores; 

 A liquidez geral aumenta, com um valor estimado para 2015 de 3,05 o que demonstra a 

capacidade de solvência das obrigações correntes; 

 Não se prevê que o prazo médio de pagamento sofra grandes variações face aos valores 

apresentados nos últimos exercícios, em relação ao prazo médio de recebimento prevê-se que o 

mesmo diminua 9 dias. 

 

Indicadores de financiamento, liquidez e outros 

Indicadores Realizado 2013 Realizado 2014 Previsto 2015 Variação 
2015/2014  % 

Fundo de Maneio Liquido (milhões de 
euros) 

  
56,0  

  
54,7  

  
56,0  2,4% 

Cobertura do Imobilizado   
4,44  

  
4,90  

  
5,27  7,6% 

Autonomia Financeira   
0,70  

  
0,70  

  
0,71  1,4% 

Solvabilidade   
2,36  

  
2,34  

  
2,47  5,6% 

Liquidez Geral   
2,81  

  
2,84  

  
2,98  5,0% 

Liquidez Reduzida   
2,74  

  
2,77  

  
2,90  4,7% 

Prazo Médio de Recebimento   
90  

  
84  

  
75  -10,3% 

Prazo Médio de Pagamento   
37  

  
35  

  
34  -2,9% 
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Demonstração de Fluxos de Caixa     
CONTAS 2015 2014          2013 

ACTIVIDADES OPERACIONIAS     
Recebimento de Clientes 74.605.863,00 72.409.469,34 76.726.123,86 

Pagamentos a Fornecedores -32.062.638,30 -29.172.418,69 -29.377.323,89 

Pagamentos ao Pessoal -45.522.202,53 -45.520.510,22 -46.463.666,38 

Fluxos Gerados Pelas Operações -2.978.977,83 -2.283.459,57 885.133,59 

     
Pagamento/Recebimento de Imp. s/ Rendimento -100.000,00 -85.962,29 9.771,90 

Outros Recebimentos relativos à actividade oper. 4.285.186,81 5.232.273,29 2.841.701,52 

Outros Pagamentos relativos à actividade oper. - -123.760,16 -582.706,78 

Fluxos Gerados Antes rub ext 1.206.208,98 2.739.091,27 3.153.900,23 

     
Recebimentos Relacionados com Rubricas Extr. - 3.665,96 1.396,10 

Pagamentos Relacionados com Rubricas Extr. - -275,51 -19.054,63 

     
Fluxos das Actividades Operacionais (1) 1.206.208,98 2.742.481,72 3.136.241,70 

ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO    
Recebimentos provenientes de:    
  Investimentos Financeiros    
  Imobilizações Corpóreas    
  Imobilizações Incorpóreas    
  Subsídios de Investimento   21.958,29 

  Juros e Proveitos Similares    
  Dividendos    

    21.958,29 

Pagamentos Respeitantes a:    
  Investimentos Financeiros    
  Imobilizações Corpóreas           -2.058.712,44            -975.504,61            -704.676,66 

  Imobilizações Incorpóreas    
            -2.058.712,44            -975.504,61            -704.676,66 

     
Fluxos das Actividades de Investimento (2)           -2.058.712,44            -975.504,61            -682.718,37 

     
ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO    
Recebimentos provenientes de:    
  Empréstimos Obtidos    
  Aumentos de Capital, Prest. Supl. e P. de Emissão    
  Subsídios e Doações    
  Venda de acções Próprias    
  Cobertura de Prejuízos    
  Juros e proveitos similares 195.000,00 209.255,13 197.837,63 

  195.000,00 209.255,13 197.837,63 

Pagamentos Respeitantes a:    
  Empréstimos Obtidos    
  Amortização de Contratos de Locação Financeira    
  Juros e Custos Similares    -500,00 -15.072,78  -15.328,63 

  Dividendos    

  Reduções de Capital e Prestações Suplementares    

  Aquisição de Acções Próprias    

    -500,00 -15.072,78 -15.328,63 

     
Fluxos das Actividades de Financiamento (3) 194.500,00 194.182,35 182.509,00 

     
Var. de Caixa e seus Equiv. (4) = (1) + (2) + (3) -658.003,46 1.961.159,46 2.636.032,33 

Efeitos das Diferenças de Câmbio    
Caixa e seus Equivalentes no Inicio do Período 46.947.356,46 44.986.197,00 42.350.164,67 

Caixa e seus Equivalentes no Fim do Período 46.289.353,00 46.947.356,46 44.986.197,00 
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4. ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS 

 

 

Investimentos previstos para 2015 
 

Os investimentos do Centro Hospitalar têm ficado muito abaixo do montante contabilizado a título de 

amortizações. Em 2014, face às restrições financeiras que têm sido colocadas aos Hospitais, o valor 

dispendido foi substancialmente inferior ao previsto no Plano de Investimentos. 

 

Por outro lado, face às orientações transmitidas pelo Ministério da Saúde, foi necessário alterar os objetivos 

traçados neste domínio, tanto para 2013 como para o ano 2014, em particular no que respeita a obras de 

alargamento/remodelação das instalações. Aqui importa referir o adiamento do projeto de construção de 

um edifício, na parte Norte do Hospital de São Sebastião, para a instalação do internamento de Psiquiatria 

e do Hospital de Dia de Oncologia. 

 

O Plano de Investimentos para 2015 contempla um montante total de 2,7 milhões de euros, verba com a 

qual se procurará corresponder aos desafios de manutenção das actuais instalações e equipamentos, mas 

também à necessidade de expansão de algumas áreas e de evolução tecnológica. 

 

Como adiante se verá, prevê-se alocar 18,7% do total (505 milhares de euros) à realização de obras sendo 

o restante destinado à aquisição de equipamentos e investimentos em TIC. 

 

No que respeita a obras a principal componente destina-se à adaptação de espaços na unidade de Santa 

Maria da Feira que permita a criação de novos espaços destinados à cirurgia de ambulatório, assim se 

reforçando a capacidade instalada nesta importante linha de produção. A este nível merecem ainda realce 

os investimentos na elaboração de um projecto com vista à ampliação da área de internamento da unidade 

de Santa Maria da Feira, a criação de um espaço destinado ao Serviço de Psiquiatria e a melhoria das 

instalações da unidade de Oliveira de Azeméis. Irá ainda ser destinada uma parte do investimento a 

realização de intervenções ao nível da eficiência energética. 

 

Dentro dos condicionalismos existentes o Centro Hospitalar prevê a substituição de equipamentos de 

tecnologia médica, alguns com mais de catorze anos de utilização, de modo a manter a capacidade 

assistencial. A necessidade apresentada por alguns serviços de aquisição de novos equipamentos com 

tecnologias mais avançadas e que, em alguns casos permitem uma maior diferenciação na oferta de 

serviços do CHEDV irá merecer o apoio adequado aos meios disponíveis. 
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Plano de investimentos para 2015 
Descrição Serviço Valor

Bisturi eléctrico - 3 unidades Cirurgia Geral 31 000
Torre de endoscopia e laringoscopia ORL 15 000
Equipamento para videoendoscopia ORL 20 000
Microscópio de consulta - 2 unidades ORL 15 000
Citoscópios flexíveis para consulta externa Urologia 61 500
Ureterorrenoscópio flexível para o bloco Urologia 45 000
Laser multifocal Oftalmologia 64 400
Autorefratometro e queratótomo e tonómetro Oftalmologia 15 000
Equipa de refração Oftalmologia 7 500
Laser argon Oftalmologia 30 000
Laser YAG Oftalmologia 25 000
Micróscópio operatório Ortopedia 86 100
Torre para artroscopia do punho Ortopedia 8 000
Reapetrechamento do internamento Ginecologia /obstetricia 30 000
Equipamento de laparoscopia Ginecologia /obstetricia 25 000
Sonda para ecógrafo Ginecologia /obstetricia 24 000

502 500
Equipamento de avaliação de pressão central e de velocidade de onda de pulso Cardiologia 15 000
Equipamentos Prova de Esforço Cardiologia 25 000
Diverso software de atualização Cardiologia 30 000
Eletrocardiografo Cardiologia 10 000
Duodenoscópio Gastrenterologia 24 000
Gastrovideoscópios de alta definição Gastrenterologia 32 000
Videocolonoscópios de alta definição Gastrenterologia 37 000
Videoprocessador, fonte de luz fria , cabo e monitor Gastrenterologia 23 500
Cadeirões,  cadeiras balança, cadeiras de rodas e colchões pressão alterna com motor Medicina 12 000
Central de monitorização Neurologia 100 000
Incubadoras de cuidados intensivos e intermédios Neonatologia 40 000
Ventiladores para neonatologia Neonatologia 16 200
Reapetrechamento do serviço de Pediatria Pediatria 10 000
Broncovideoscópio de alta definição Pneumologia 30 000
Videoprocessador, fonte de luz fria , cabo e monitor Pneumologia 23 300
Broncofibroscópio Pneumologia 10 000

438 000
Rx Telecomandada de MultiDiagnóstico Imagiologia 300 000
Upgrade TC Imagiologia 90 000
Upgrade de Plataforma Eleva Imagiologia 40 000
Upgrade para sistema integrado Wireless Eleva Imagiologia 70 000
Maceradora Imagiologia 4 000
Central de Telemetria MFR 50 000
Posturografia Dinâmica MFR 15 000
Vital Slim MFR 12 500
Equipamento de Biofeedback MFR 6 000
Equipamento para Soalho Pélvico MFR 6 000
Climatização Laboratório Patologia Clinica 3 000

596 500
Ventiladores (2) Anestesia 46 000
Completar a Monitorização do BO Central Anestesia 51 000
Monitorização BO ORL/Oftal. Anestesia 60 500
Monitor / Desfibrilhador Urgência 10 000
Macas (10) Urgência 17 500
Maceradora Urgência 4 000
Atualização ventiladores Evita 2 para Evita XL (5) UCIP 50 000
Carros de Emergência (2) UCIP 15 000
Maceradora UCIP 4 000

258 000
Outros:
Remodelação da área de Terapia Ocupacional MFR 20 000
Melhoria da área de atendimento na unidade hospitalar de OAZ 25 000
Criação espaço próprio para Serviço de Psiquiatria 50 000
Reorganização dos Armazéns 10 000
Adaptação de espaços para Cirurgia de Ambulatório 350 000
Reapetrechamento das salas de Cirurgia de Ambulatório 100 000
Redimensionamento de nova Ala de internamento (projeto) 50 000
Projeto de melhoria da eficiência energética (aplicação de paineis fotovultaicos,substituição iluminação LED) 150 000
Aquisição de hardware e software para o controlo de Infecção 54 000
Qualificação da gestão de  atendimento da Consulta Externa e Central de Colheitas (aquisição de sistema informático) 19 500
Controlo de acessos às salas de medicação (aquisição de sistema informático) 9 500
Software de acessos de portas 2 500
Controlo do circuito de distribuição de medicamentos - informatização dos carros de medicação das alas de internamento com PC e UPS 58 000
Sistema de conferência para comunicação entre os serviços de urgência do CHEDV (Telepresença (2 )) 6 500

TOTAL 2 700 000

Sub- Total CR C

Sub- Total CR M

Sub- Total CR MCDT

Sub- Total CR UCI ANEST
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5. ASPETOS ADICIONAIS 

 

Recursos Humanos 

No que se refere à evolução dos gastos totais com pessoal, prevê-se uma diminuição de cerca de 5%  

quando comparados com os anos de 2015 e 2011, para tal contribui as orientações sobre a politica 

remuneratória para a Administração Publica, assim como uma maior racionalização dos recursos humanos 

existentes. 

 

  
2011 2012 2013 2014 2015 Var 2012/2015 

Execução Previsão valor % 

Gastos totais com pessoal (1) = 
(a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f) 47.785.415,45 46.519.258,76 46.710.554,58 45.627.367,79 45.627.203,00 -892.056 -1,9% 

(a) Gastos com Órgãos Sociais 292.766,35 285.261,34 283.338,80 299.416,04 292.536,00 7.275 2,6% 
(b) Gastos com Cargos de 
Direção 99.326,97 58.516,19 41.343,05 41.981,46 82.633,97 24.118 41,2% 
(c) Remunerações do pessoal (1) 
+ (2) 38.965.215,53 38.458.575,88 37.934.543,54 36.392.492,08 36.731.323,03 -1.727.253 -4,5% 
(i) Vencimento base + Subs. 
Férias + Subs. Natal 27.658.221,44 27.450.505,98 28.996.773,62 28.079.462,59 28.478.923,03 1.028.417 3,7% 

(ii) Outros Subsídios 11.306.994,09 11.008.069,90 8.937.769,92 8.313.029,49 8.252.400,00 -2.755.670 -25,0% 
… impacto reduções 
remuneratórias/suspensão 
subsídios em cada ano 

2.059.827,14 5.395.383,22 1.846.078,66 1.804.385,70 1.512.289,02 -3.883.094 -72,0% 

(d) Benefícios pós-emprego 737.443,77 40.412,86 48.288,30 160.256,06 91.000,00 50.587 125,2% 

(e) Restantes Encargos 7.598.315,36 7.611.728,87 8.326.011,88 8.707.576,44 8.404.710,00 792.981 10,4% 

(f) Rescisões / Indemnizações 92.347,47 64.763,62 77.029,01 25.645,71 25.000,00 -39.764 -61,4% 

  
2011 2012 2013 2014 2015 Var 2012/2015 

Execução Previsão valor % 

N. Total RH (O.S. + Cargos de 
Direção + Trabalhadores) 1.630 1.647 1.640 1.706 1.747 100 6,1% 
N.º Órgãos Sociais (O.S.) 
(número) 5 5 5 5 5 - 0,0% 
N.º Cargos de Direção sem O.S. 
(número) 4 2 2 2 2 - 0,0% 
N.º Trabalhadores sem O.S. e 
sem Cargos de Direção (número) 1.621 1.640 1.633 1.699 1.740 100 6,1% 
Gastos com Dirigentes / Gastos 
com o Pessoal [(b)/((1)-(f))] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-                 
0,03 43,9% 

 

 

Evolução do Número de Recursos Humanos 

 

Assim, para 2015, o Centro Hospitalar deverá proceder à contratação de pessoal médico para suprir 

necessidades existentes em algumas áreas de atividade, com especial destaque para a urgência. De facto  

o serviço de urgência apresenta desde 2014 lacunas que deveremos suprir em 2015, com a contratação de 

médicos de diversas especialidades, nomeadamente nas áreas de ortopedia, anestesiologia, medicina 

interna, gastrenterologia, cardiologia, pneumologia e ginecologia. 

Nas áreas de cuidados intermédios e intensivos prevê-se contratação de médicos especialistas, dada a 

dotação existente ser insuficiente face à procura. 

O Centro Hospitalar prevê ainda a contração de enfermeiros e assistentes operacionais de forma a garantir 

o nível de qualidade na prestação de cuidados aos utentes. 
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Orientações sobre Remunerações 

As orientação previstas na Lei do OE2015 e na Lei nº 75/2014,  de 12 de setembro, estão a ser cumpridas 

pelo Centro Hospitalar. 

 

Benefícios pós-emprego 

O Centro Hospitalar não possui Fundos Especiais ou Outros Regimes Complementares de Pensões. 

 

Endividamento 

O CHEDV não apresenta endividamento. 

 

 

Indemnizações compensatórias e Subsídios 

Não aplicável ao CHEDV. 
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